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CÉDULA ELEITORAL – MODELO

Generalidades

“Tribunal Regional Eleitoral. Questionamento. Possibilidade. Confecção.
Cédulas. Eleição majoritária. Segundo turno. Cor branca. Circunstâncias.
Excepcionalidade do caso. Deferimento.”
(Res. no 22.464, de 26.10.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Cédula de contingência. Administração pública. Otimização. O princípio
da otimização dos serviços públicos direciona à adoção de cédula de
contingência, para emprego em situação excepcional mobilizadora do uso
da urna eletrônica, passível de ser utilizada de forma linear, observados o
lugar e o fator tempo.”
(Res. no 22.333, de 8.8.2006, rel. Min. Marco Aurélio.)
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COMÉRCIO – FUNCIONAMENTO NO DIA DA ELEIÇÃO

Generalidades

“Comércio. Abertura e funcionamento. Eleições 2006. Possibilidade. 1. É
possível o funcionamento do comércio no dia da eleição. 2. Os
estabelecimentos que funcionarem no dia das eleições deverão
proporcionar as condições para que seus funcionários possam exercer o
direito/dever do voto.”
(Res. no 22.422, de 25.9.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)
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MESA RECEPTORA DE VOTOS

Composição

“(...) A convocação para os trabalhos eleitorais deve ser realizada, como
regra, entre os eleitores pertencentes à zona eleitoral da autoridade
judiciária convocadora, excepcionadas as situações de absoluta necessidade
e mediante autorização do juízo da inscrição, ainda que se trate de eleitor
voluntário. A inobservância de tais pressupostos induz a nulidade da
convocação, impedindo a imposição de multa pela Justiça Eleitoral.”
(Res. no 22.098, de 6.10.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Mesário. Nomeação. Período. Início. Fim. Substituição. Recusa.
Impugnação. 1. A nomeação dos mesários poderá ocorrer entre 10.6.2004 e
4.8.2004, devendo ser feita tão logo seja possível, de modo que possam ser
apreciadas eventuais impugnações ou recusas e feitas, se necessário, novas
nomeações, com prazo para manifestação dos interessados, a fim de que as
mesas receptoras de votos estejam completas no dia da eleição. 2. A
nomeação de eleitores na hora da votação só é admitida no caso de faltar
algum mesário já nomeado, não sendo possível nem recomendável que a
complementação da mesa seja feita no dia da eleição, pelo respectivo
presidente, pois isso afastaria a possibilidade de análise dos nomes pelos
interessados.”
(Ac. no 21.726, de 27.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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MUNICÍPIO NOVO

Generalidades

“Mandado de segurança. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral. Suspensão.
Realização. Eleições. Município. Criação. Lei estadual.
Constitucionalidade. Questionamento. Ação direta de
inconstitucionalidade. 1. Afigura-se, em juízo preliminar, presentes os
pressupostos autorizadores para a concessão da liminar, porquanto, até que
o egrégio Supremo Tribunal Federal aprecie a ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada contra a lei estadual que criou o município,
permanece em vigor esse diploma legal. 2. Tem-se que a sustação da
seqüência dos atos preliminares e preparatórios para a realização de
eleições nesse município pode constituir dano irreparável, uma vez que,
vencidas as datas estabelecidas no calendário eleitoral, a realização do
pleito, com segurança, estará comprometida. Liminar deferida”. NE: Trecho
do voto condutor: “No caso de a ação direta vir a ser julgada procedente, o
dano será menor, pois bastará interromper o processo eleitoral”.
(Ac. no 3.188, de 24.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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REQUISIÇÃO DE FORÇA FEDERAL

Generalidades

“Pedido. Tribunal Regional Eleitoral. Requisição. Força federal.
Município. Justificativa. Garantia. Normalidade. Pleito. Res.-TSE no 21.843/2004.
Exigências. Atendimento. Pedido deferido.”
(Decisão sem número no PA no 19.756, de 26.10.2006, rel. Min. Caputo Bastos; no
mesmo sentido as decisões sem número nos processos administrativos nos 19.692,
de 21.9.2006 e 19.689, de 19.9.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Pedido. Tribunal Regional Eleitoral. Requisição. Força federal.
Município. Art. 23, XIV, do Código Eleitoral. Justificativa. Res.-TSE no

21.843/2004. Exigências. Atendimento. Pedido deferido.” NE: “O Tribunal
de origem justifica o pedido em face da necessidade do uso de embarcações
e equipamentos destinados a viabilizar a realização do referendo de modo a
atingir comunidades e aldeias indígenas (...) cujo acesso muitas vezes
somente é feito por via fluvial.”
(Decisão sem número no PA no 19.491, de 11.10.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: Trecho do voto condutor: “(...) tem-se a impropriedade da consulta
formalizada. A polícia judiciária eleitoral há de atuar segundo as regras
regedoras da respectiva atividade, presente a circunstância de o Ministério
Público exercer o devido controle externo – art. 129, inciso VII, da
Constituição Federal. Situações surgidas merecerão o crivo do Tribunal
Superior Eleitoral, observada a organicidade do direito, o instrumental
próprio. Não conheço da consulta”. (Decisão sem ementa.)
(Decisão sem número na Cta no 1.174, de 4.10.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)
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Temas diversos

“Solicitação de força federal. Diretório nacional de partido político.
Impossibilidade. Compete aos tribunais regionais eleitorais requerer ao
TSE o emprego de força federal para a garantia da normalidade das
eleições. O regional entende que a perturbação da ordem não guarda
relação com o pleito eleitoral e, ainda, que o efetivo da Polícia Militar é
suficiente para a manutenção da normalidade. Diante disso, ausentes os
pressupostos para o conhecimento do pedido. Pedido. Não-conhecimento.”
(Decisão sem número na Pet no 1.528, de 30.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Compete ao TSE requisitar força federal, solicitada pelos tribunais
regionais, necessária para garantir a realização das eleições. Pedido
deferido.”
(Decisão sem número no PA no 19.315, de 14.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Solicitação de força federal. A comprovação da impossibilidade de
manutenção da ordem pela Polícia Militar do estado, em face da
insuficiência de efetivos, impõe o deferimento do pedido de requisição de
tropas federais. (...)”
(Decisão sem número no PA no 19.270, de 17.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes; no
mesmo sentido a decisão sem número no PA no 19.295, de 2.9.2004, do mesmo
relator.)

“Processo administrativo. (...) Mostrando-se fundado o receio de
perturbação da ordem durante o transcurso das eleições, há de se deferir a
requisição de força federal.”
(Decisão sem número no PA no 19.268, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins;
no mesmo sentido as decisões sem número nos processos administrativos nos

19.298, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins; 19.281, de 19.8.2004, rel.
Min. Luiz Carlos Madeira; e 19.362, de 3.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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SEÇÃO ELEITORAL

Generalidades

“Voto no exterior. Instalação de seções eleitorais fora das sedes das
repartições consulares. Caráter excepcional. Deferimento. Justificada a
solicitação, considerada a inadequação das instalações nas quais sediados
os respectivos postos consulares, autoriza-se, em caráter excepcional, a
providência, com as cautelas devidas.”
(Res. no 22.427, de 28.9.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

Cabina de votação – Patrocínio

“Eleições 2004. Atos preparatórios. Cabinas de votação e formulários de
justificativa eleitoral. Patrocínio. Consulta respondida negativamente.”
(Res. no 21.592, de 16.12.2003, rel. Min. Fernando Neves.)





PARTE II

CRIMES ELEITORAIS E PROCESSO PENAL ELEITORAL
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AÇÃO PENAL

Competência – Foro privilegiado

“Competência. Crime eleitoral praticado por prefeito. Nexo de causalidade.
A existência de nexo de causalidade, considerado o exercício de mandato e
o crime, é conducente, de início, à atuação do Tribunal Regional Eleitoral.
Competência. Crime eleitoral praticado por prefeito. Nexo de causalidade.
Cassação do mandato. Com a cassação do mandato, tem-se o afastamento
da prerrogativa de foro no que voltada à proteção do cargo, e não do
cidadão. Inconstitucionalidade do § 1o do art. 84 do Código de Processo
Penal, com a redação imprimida pela Lei no 10.628/2002 – ADI no 2.797,
relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento de 15.9.2005.”
(Ac. no 519, de 15.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Competência. Ação penal. Agente ex-prefeito. Arts. 39, § 5o, inciso II, da
Lei no 9.504/97 e 84, § 1o, do Código de Processo Penal. O crime tipificado
no inciso II do § 5o do art. 39 da Lei no 9.504/97 não é de agente,
considerada a prática de ato administrativo. Deixa-se de ter a incidência, de
início, do § 1o do art. 84 do Código de Processo Penal, mostrando-se
dispensável o exame da constitucionalidade ou não deste último
dispositivo”.
(Ac. no 518, de 15.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Recurso especial. Art. 299, CE. Reexame. Impossibilidade. Ex-
prefeito. Foro especial. Art. 84, CPP. Perpetuação. Não-ocorrência.
Prescrição. Afastada. A perpetuação do foro especial por prerrogativa de
função somente se dá nos casos relativos a atos administrativos ligados ao
exercício da função (art. 84, § 1o, CPP). Precedentes. O recebimento da
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denúncia e a sentença condenatória interrompem o curso prescricional (art.
117, I e IV, CP). Não decorrido o lapso de quatro anos, mesmo admitindo o
trânsito em julgado para o Ministério Público, não cabe deferir habeas
corpus para decretar a prescrição. (...)”
(Ac. no 4.804, de 12.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Ação penal. Crime. Art. 334 do Código Eleitoral. Competência. Foro por
prerrogativa de função. Não-aplicação. Art. 84 do Código de Processo
Penal, com a nova redação dada pela Lei no 10.628. Constitucionalidade da
norma. Discussão. Prescrição. Pretensão punitiva. Art. 109, V, do Código
Penal. Configuração. Extinção da punibilidade 1. A antiga Súmula-STF no 394
dispunha sobre a competência especial por prerrogativa de função, que
dizia respeito a qualquer crime cometido no exercício funcional. A nova
redação do art. 84, § 1o, do Código de Processo Penal, restringiu a
aplicação dessa competência tão-somente àquelas hipóteses em que os fatos
imputados sejam relativos a atos administrativos ligados ao exercício da
função, o que vem sendo seguido por este Tribunal Superior. Precedentes.
Agravo de instrumento provido. Declarada, de ofício, a extinção da
punibilidade dos recorrentes, em face da prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato.”
(Ac. no 4.623, de 6.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Crime. Condenação. Foro por prerrogativa de função. Prorrogação. Não-
configuração. (...) 1. Se ao tempo do oferecimento da denúncia, a Súmula
no 394 do egrégio Supremo Tribunal Federal já estava cancelada, esse
Pretório Excelso não tinha mais competência para processar e julgar aquele
que teve decretada a perda de mandato de deputado federal. 2. A
perpetuação do foro por prerrogativa de função prevista na Lei no 10.628/
2002, diploma que alterou o art. 84 do Código de Processo Penal, somente
incide em relação a fatos imputados relativos a atos administrativos no
exercício da função. (...)”
(Ac. no 21.401, de 13.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Ação penal. Crime. Corrupção eleitoral. Juiz. Competência. Prorrogação.
Foro por prerrogativa de função. Ausência. Art. 84 do Código de Processo
Penal, com a nova redação dada pela Lei no 10.628/2002. Art. 78, III, do
CPP. Não-aplicação. 1. Para a incidência e a perpetuação do foro por
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prerrogativa de função, o art. 84 do CPP, com a nova redação dada pela Lei
no 10.628/2002, exige que os fatos imputados sejam relativos a atos
administrativos ligados ao exercício da função. Precedente: Acórdão no

471. 2. A regra do art. 78, III, do CPP, estabelece que, nas hipóteses de
determinação de competência por conexão ou continência, predominará no
concurso de jurisdições de diversas categorias a de maior graduação, regra
que não se aplica ao caso em exame, por ausência de qualquer foro
privilegiado. Recurso improvido.” NE: “(...) os fatos a ele imputados datam
de período anterior ao seu mandato de prefeito” o qual findou no decorrer
do processo, tornando incompetente o TRE perante quem foi oferecida a
denúncia.
(Ac. no 64, de 4.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Defesa prévia

“Prefeito. Ação penal de competência originária de TRE. Duas notificações
para apresentar defesa. Erro judiciário que não aproveita ao recorrente.
Ausência de prejuízo. Intempestividade da defesa ofertada após a segunda
notificação. Não-conhecimento. Denúncia fundada em inquérito policial.
Cerceamento de defesa. Não-ocorrência. Harmoniza-se com a
jurisprudência o entendimento segundo o qual a resposta à notificação do
acusado em ação penal de competência originária de TRE é faculdade
deste, dela não se conhecendo quando apresentada fora do prazo. Hipótese
na qual, mesmo sem conhecer a defesa prévia, uma vez que fora
apresentada a destempo, a Corte Regional recebeu a denúncia lastreada em
inquérito policial por entender preenchidos os requisitos aplicáveis à
espécie. Precedentes. Agravo desprovido.”
(Ac. de 4.4.2006 no AgRgREspe no 24.888, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) A não-apresentação de defesa prévia não constitui causa de nulidade
do processo, uma vez que sua apresentação é facultativa. Nesse sentido,
RHC no 54.431, Plenário, HC no 51.463, 2a Turma, HC no 69.034, 1a Turma,
todos do STF (...)”.
(Ac. no 21.520, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)



32 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

Independência de instâncias

“Habeas corpus. Trancamento. Ação penal. Inexistência. Ofensa ao art. 5o,
XXXVII, da CF/88. Coisa julgada. Independência. Esferas cível-eleitoral e
criminal. Apuração. Igualdade. Fatos: ação de investigação judicial
eleitoral e ação penal (art. 299 do CE). Existência. Justa causa.
Prosseguimento. Denúncia. Descrição. Crime em tese. Recebimento.
Ordem denegada.” NE: “As esferas de responsabilização cível-eleitoral e
criminal são independentes e os mesmos fatos que não foram hábeis a
demonstrar abuso em sede de investigação judicial eleitoral, podem vir a
configurar crime eleitoral.”
(Ac. de 13.9.2006 no HC no 535, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do voto condutor: “(...) a decisão que afastou a procedência da
representação, ante a ausência de provas para configuração da alegada
captação ilícita de sufrágio, não impede o prosseguimento de ação penal
com base nos mesmos fatos”.
(Ac. no 84, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do parecer do Ministério Público contido na decisão agravada
transcrita no relatório: “Ao passo que a decisão transitada em julgado
discutiu a existência de irregularidades de natureza cível nas contas do
candidato a prefeito (...), os presentes autos versam sobre irregularidades
no âmbito penal das contas do comitê financeiro do partido (...)”. Trecho do
voto condutor: “Cumpre ter presente a independência das esferas
administrativa, cível e penal, isso sem considerar-se que, no caso, as ações
em cotejo dizem respeito a contas de certo candidato e a contas do comitê
financeiro (...)”.
(Ac. no 67, de 3.5.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

Princípio da indivisibilidade

“Habeas corpus. Corrupção ativa e passiva. Ação penal pública. Princípio
da indivisibilidade. Ofensa. Inexistência”. NE: “(...) quando se fala em
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ofensa ao princípio da indivisibilidade, necessário observar o que dispõe o
art. 48 do Código de Processo Penal, que cuida tão-somente de ação penal
privada. (...)”
(Ac. no 490, de 14.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Generalidades

“(...) 2. Por igual turno, restou consignado que: ‘(...) nos termos do
art. 138, § 1o, do CPC, o agravante deveria ter argüido exceção de
suspeição em desfavor do membro do Parquet estadual na primeira
oportunidade em que lhe coube falar nos autos, o que, de fato, não ocorreu,
restando atingida pela preclusão, conforme bem observado pelo aresto a
quo’ (fl. 224). (...)”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgAg no 7.128, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Denúncia. Condenação. Aliciamento. Eleitor. Fornecimento.
Transporte. Art. 11, III, da Lei no 6.091/74 c.c. o art. 29, caput, do Código
Penal. (...) I – A participação de membro do Ministério Público na fase
investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o
oferecimento da denúncia (Súmula-STJ no 234).”
(Ac. no 4.723, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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CRIME ELEITORAL EM ESPÉCIE

Argüição de inelegibilidade

 Generalidades

“(...) 1. A tese de que o recorrente José Lavelli de Lima, candidato ao cargo
de prefeito de Bragança Paulista em 2004, deveria ser excluído da
investigação criminal foi rejeitada no aresto embargado. 2. Tratando-se da
pessoa que mais seria beneficiada com o sucesso de representação
maliciosa contra seu adversário político no pleito, não há motivo para o
imediato trancamento das investigações que recaem sobre si, sobre a
coligação a que pertence e sobre os advogados que a representam
judicialmente. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 nos EDclRHC no 97, rel. Min. José Delgado.)

Concentração de eleitores

 Generalidades

“Crime. Condenação. (...) Autoria e materialidade. Dosimetria de pena.
Análise. Correspondência. Prova dos autos. Exame. Inadmissibilidade.
Reexame de prova. Vedação. (...) Concentração de eleitores. Art. 302 do
Código Eleitoral. Revogação. Parte final do dispositivo (...) 3. O exame das
alegações de não-comprovação de autoria e materialidade, bem como da
análise da correspondência dos fundamentos da dosimetria da pena com as
provas dos autos, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inadmissível em sede de recurso especial (...). 5. O dispositivo que tipifica
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a concentração ilegal de eleitores (art. 302 do Código Eleitoral) teve
somente revogada a sua parte final pelo disposto no art. 11, inciso III, da
Lei no 6.091/74. (...)”
(Ac. no 21.401, de 13.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Corrupção eleitoral

 Caracterização

“Recurso ordinário. Habeas corpus. Ordem denegada. Corrupção eleitoral.
Abolitio criminis. Não-ocorrência. Prescrição. Afastada. Sursis processual.
Art. 89 da Lei no 9.099/95. Não-incidência. O art. 41-A da Lei no 9.504/97
não alterou a disciplina do art. 299 do Código Eleitoral, no que permanece
o crime de corrupção eleitoral incólume. (...)” NE: “Em verdade,
responderá pelo art. 299 do Código Eleitoral tanto o candidato quanto
qualquer pessoa que praticar as figuras típicas ali descritas. A diferença é
que o candidato infrator também estará sujeito às sanções de multa e
cassação do registro ou diploma a que alude o art. 41-A, devidamente
apurado mediante a realização do procedimento previsto no art. 22 da Lei
no 64/90.”
(Ac. no 81, de 3.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Habeas corpus. Trancamento. Inquérito policial. Requisição. Juiz
eleitoral. Apuração. Distribuição de próteses dentárias. Crime. Corrupção
eleitoral. Art. 299 do Código Eleitoral. (...) 1. A prática do crime capitulado
no art. 299 do Código Eleitoral pode ser cometido inclusive por quem não
seja candidato, uma vez que basta, para a configuração desse tipo penal,
que a vantagem oferecida esteja vinculada à obtenção de votos. 2. Para
analisar a alegação de supostos vícios na busca e apreensão ocorrida, que
embasou o pedido de requisição para instauração de inquérito policial, é
necessário o exame aprofundado das provas, o que não é possível em
habeas corpus. Recurso improvido”.
(Ac. no 65, de 11.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Eleitoral. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Crime de corrupção
eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Não-configuração. Alegação de
justa causa afastada. 1. Constitui constrangimento ilegal a apuração de
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fatos que desde logo não configuram o crime de corrupção. 2. Decisão
agravada mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.” NE: “No caso, segundo consta do acórdão
regional, o ora recorrido, candidato, foi preso em flagrante no aeroporto do
Maranhão, por portar a quantia de R$371.000,00 (trezentos e setenta e um
mil reais), não havendo nos autos prova de oferecimento de vantagens para
obtenção de votos, hábil a responsabilizá-lo pelo crime de corrupção
eleitoral ou outro delito (...)”
(Ac. no 4.470, de 20.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Crime eleitoral. Condenação pela prática dos crimes
previstos nos arts. 299 do Código Eleitoral e 299 do Código Penal.
Reexame de prova. Agravo regimental improvido.” NE: Prefeito e
vereadores “(...) usaram do expediente de desmembramento dos tributos
para tapear os eleitores, dando a entender que pagando a TSU, estavam
quites com o IPTU também (...)”. Quando instaurado inquérito civil para
apuração, o prefeito expediu um decreto falso para legalizar a atividade.
(Ac. no 21.155, de 15.4.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

Crime contra a honra

 Caracterização

“Ação penal. Crimes contra a honra. Decisão regional. Procedência parcial.
Recurso especial. Alegação. Violação. Art. 324 do Código Eleitoral.
Calúnia. Não-configuração. Imputação. Ausência. Fato determinado. 1. A
ofensa de caráter genérico, sem indicação de circunstâncias a mostrar fato
específico e determinado, não caracteriza o crime de calúnia previsto no
art. 324 do Código Eleitoral. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.583, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Ação penal. Condenação. Calúnia. Art. 324 do Código Eleitoral. Nota.
Jornal. Fato. Afirmação genérica. Não-caracterização. Divulgação de fato
inverídico ou difamação. Enquadramento. Impossibilidade. Prescrição da
pena em abstrato. 1. A afirmação genérica não é apta a configurar o crime
de calúnia, previsto no art. 324 do Código Eleitoral, sendo exigida, para a
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caracterização desse tipo penal, a imputação de um fato determinado que
possa ser definido como crime. 2. Impossibilidade de se enquadrar o fato
nos tipos previstos nos arts. 323 do Código Eleitoral, que se refere à
divulgação de fato inverídico, ou art. 325 do mesmo diploma, que diz
respeito ao crime de difamação, em face da ocorrência da prescrição pela
pena em abstrato para esses delitos. Recurso especial provido a fim de
declarar extinta a punibilidade.”
(Ac. no 21.396, de 19.2.2004, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Fernando
Neves.)

Falsidade ideológica

 Caracterização

“(...) Transferência eleitoral. Declaração. Terceiro. Falsidade. 1. A
jurisprudência do TSE entende que ‘para a adequação do tipo penal
previsto no art. 350 do Código Eleitoral é necessário que a declaração falsa
prestada para fins eleitorais seja firmada pelo próprio eleitor interessado, e
não por terceiro’ (REspe no 15.033/GO, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de
24.10.97). (...)”
(Ac. de 2.5.2006 no REspe no 25.417, rel. Min. José Delgado.)

“Habeas corpus. Recurso ordinário. Trancamento. Ação penal. Falsidade
ideológica. Indícios. Materialidade e autoria. 1. O tipo do art. 350 do
Código Eleitoral pressupõe que o agente, ao emitir documento, omita
declaração que devesse dele constar ou insira declaração falsa. (...)”
(Ac. de 11.4.2006 no RHC no 95, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Falsidade documental. Prestação de contas. Arts. 350 do Código Eleitoral
e 20 e 21 da Lei no 9.504/97. O crime formal do art. 350 do Código
Eleitoral, presente a prestação de contas regida pela Lei no 9.504/97,
pressupõe ato omissivo ou comissivo do agente, ou seja, haver subscrito o
documento no qual omitida declaração ou inserida declaração falsa ou
diversa da que deveria constar.”
(Ac. no 482, de 17.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, rel. designado Min.
Marco Aurélio.)
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 Prova

“Habeas corpus. Recurso ordinário. Trancamento. Ação penal. Falsidade
ideológica. Indícios. Materialidade e autoria. 1. O tipo do art. 350 do
Código Eleitoral pressupõe que o agente, ao emitir documento, omita
declaração que devesse dele constar ou insira declaração falsa. (...) 3. Em
se tratando de declaração de domicílio, embora o inciso III do art. 8o da Lei
no 6.996/82 exija apenas a indicação em requerimento, nos termos do inciso
I, a declaração do eleitor se faz para os fins e efeitos legais e,
principalmente, sob as penas da lei (art. 350 do Código Eleitoral). Recurso
em habeas corpus a que se nega provimento.”
(Ac. de 11.4.2006 no RHC no 95, rel. Min. Caputo Bastos.)

Falsificação de documento público

 Prova

“Habeas corpus. Suspensão dos efeitos do acórdão regional que manteve
sentença condenatória (art. 348, §§ 1o e 2o, do Código Eleitoral).
Inexistência de constrangimento ilegal. 1. Não se presta o processo de
habeas corpus ao exame aprofundado de provas. 2. Ordem denegada.” NE:
“(...) 14. Desse modo, desnecessária a realização do exame pericial
requerido, pela alteração constatada ictu oculi, ainda mais quando levado
em conta que a prova técnica, nos crimes de falso, não é obrigatória e
indispensável, podendo ser suprida por outras provas coligidas durante a
instrução criminal. Na espécie, seria medida inócua e meramente
procrastinatória. 15. Assim, presentes nos autos os documentos alterados e
outros meios de prova que demonstram a ocorrência da adulteração,
prescindível o exame de corpo de delito, ante a falta de interesse prático na
sua realização (...)”
(Ac. no 472, de 16.3.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

Inscrição eleitoral fraudulenta

 Caracterização

“Recurso em habeas corpus. Instauração de inquérito policial.
Determinação. Juiz eleitoral. Art. 260 do Código Eleitoral. Apreensão de
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declarações. Finalidade eleitoral. Alistamento. Transferências eleitores.
Configuração. Crime eleitoral em tese. (...)” NE: O art. 290 do Código
Eleitoral “refere-se a induzir alguém, abrangendo a conduta de instigar,
incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de
sua ingenuidade ou de sua ignorância”.
(Ac. no 68, de 19.4.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Transporte de eleitor

 Caracterização

“(...) Transporte de eleitores. Dolo específico. Não-comprovação. Lei
no 6.091/74, arts. 5o e 11. Código Eleitoral, art. 302. Para a configuração do
crime previsto no art. 11, III, da Lei no 6.091/74, há a necessidade de o
transporte ser praticado com o fim explícito de aliciar eleitores. (...)”
(Ac. no 21.641, de 19.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Habeas corpus. Crime capitulado no art. 11, III, da Lei no 6.091/74. (...)
Sentença trânsita em julgado. (...) Incompetência da Justiça Eleitoral.
Afastada. Atipicidade da conduta. Alegação isolada e em descompasso com
as provas colhidas ao longo da instrução criminal. Ordem denegada.” NE:
“Paciente foi preso em flagrante quando transportava eleitores
gratuitamente no dia do pleito (...). Constatou-se ainda que o paciente
portava a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em notas de R$10,00 (dez
reais) e material de campanha pertencente a seu pai, candidato a vereador
naquele pleito”.
(Ac. no 478, de 16.12.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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DECISÃO JUDICIAL

Emendatio ou mutatio libeli

“Recurso especial. Procuração. Protesto de juntada posterior. Trancurso in
albis do prazo solicitado. Atos tidos por inexistentes. Condenação criminal.
Arts. 290 e 350 do Código Eleitoral. Alegação de afronta aos arts. 384 do
Código de Processo Penal e 364 do Código Eleitoral. Não-ocorrência.
Emendatio libeli (art. 383 do CPP). Ocorrência. A mutatio libeli (art. 384
do CPP) ocorre quando o juiz, com amparo nos fatos apurados, verifica
elemento não exposto, explícito ou implicitamente, na peça acusatória, apto
a desfigurar a qualificação jurídica proposta. ‘Não há falar em nulidade da
decisão condenatória por infringência ao contraditório, em face da
ocorrência da emendatio libeli (art. 383, do CPP) e não mutatio libeli (art.
384, do CPP), pois a nova classificação concretizou-se na simples correção
da capitulação legal, em face dos fatos suficientemente narrados na peça
acusatória, sendo desnecessária a abertura de prazo para manifestação da
defesa’. (...)”
(Ac. no 21.595, de 17.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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DENÚNCIA

Generalidades

“Habeas corpus. Trancamento. Ação penal. Art. 299 do Código Eleitoral.
(...) Denúncia. Inépcia. Não-caracterização. (...) 3. Não se afigura inepta
denúncia em que são indicadas a exposição do fato tido como delituoso,
com suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do
crime e o rol de testemunhas, conforme previsão dos arts. 41 do Código de
Processo Penal e 357, § 2o, do Código Eleitoral. Denegação da ordem.”
(Ac. de 5.12.2006 no HC no 545, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Denúncia. Art. 299 do Código Eleitoral. Violação.
Inexistência. Elemento subjetivo do tipo. Materialidade. Reexame de fatos
e provas. 1. Aferir o acerto ou desacerto na decisão que recebeu a denúncia,
ao argumento de que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou a
inexistência de comprovação da materialidade e da autoria da conduta,
demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado nesta instância a teor
da Súmula-STJ no 7. 2. Precedentes: AgRg no Ag no 4.657, rel. Min.
Fernando Neves, DJ de 6.8.2004; AgRg no Ag no 4.657, rel. Min. Fernando
Neves, DJ de 6.8.2004; REspe no 15.697, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de
29.10.99. 3. Recurso especial eleitoral não conhecido.”
(Ac. de 9.11.2006 no REspe no 26.110, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Crime de falsificação de documento público. Prazo para oferecimento
de denúncia. Natureza administrativa. Precedentes. 1. Na decisão que
apreciou o agravo de instrumento, asseverou-se que: ‘(...) a alegação de que o
direito do Ministério Público Estadual de oferecer a denúncia encontrava-se
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precluso deve ser afastada, pois, consoante jurisprudência pacífica no
âmbito deste sodalício, o prazo para oferta da denúncia encartado no art.
357 do Código Eleitoral detém natureza meramente administrativa, não
havendo, dessa forma, extinção da punibilidade’(...).”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgAg no 7.128, rel. Min. José Delgado.)

“Habeas corpus. Crime capitulado no art. 11, III, da Lei no 6.091/74 (...).
Sentença trânsita em julgado. Alegação de nulidade da denúncia extemporânea.
Preclusão. Incompetência da Justiça Eleitoral. Afastada. (...)”
(Ac. de 16.12.2003 no HC no 478, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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HABEAS CORPUS

Cabimento

“Habeas corpus. Transporte ilegal de eleitores. Condenação. Trânsito em
julgado. Instância. Supressão. Revisão criminal. Não-cabimento. 1. O
exame, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada pela sentença
condenatória implica supressão de instância. 2. O habeas corpus não se
presta para examinar alegações que objetivam a revisão de decisão
transitada em julgado. Ordem denegada.”
(Ac. de 10.10.2006 no HC no 544, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Ação penal. Sentença condenatória. Trânsito em julgado. Nulidade.
Inexistência. Cumprimento espontâneo, ademais, da pena imposta.
Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado. Denega-se pedido
de habeas corpus contra sentença penal transitada em julgado, se não há
ilegalidade processual alguma por pronunciar.”
(Ac. de 1o.8.2006 no HC no 492, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Habeas corpus. Ação penal. Decisão condenatória. Constrangimento
ilegal. Alegação. Execução provisória. Improcedência. Pretensão.
Rediscussão. Causa. Writ. Impossibilidade. 1. Em face da ausência de
execução provisória de decisão que, em ação penal, condenou os pacientes,
não há falar em constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus não se presta,
em princípio, como substitutivo de recurso próprio ou como discussão
aprofundada de fatos e provas. Denegação da ordem.”
(Ac. de 6.6.2006 no HC no 534, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Representação. Art. 41-A da Lei no 9.504/97. Denúncia. Art. 299 do
Código Eleitoral. Recebimento. Habeas corpus. Requisitos. Art. 41 do
Código de Processo Penal. Cumprimento. Constrangimento ilegal. Não-
configuração. Trânsito em julgado. Ausência. Impossibilidade. Exame.
Provas. 1. Não constitui constrangimento ilegal o recebimento de denúncia
em relação a fato apurado em representação eleitoral ainda não transitada
em julgado. 2. O habeas corpus não se presta, em princípio, como
substitutivo de recurso próprio ou discussão aprofundada de fatos e provas.
Denegação da ordem.”
(Ac. de 18.5.2006 no HC no 536, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Habeas corpus. Recurso ordinário. Trancamento. Ação penal. Falsidade
ideológica. Indícios. Materialidade e autoria. (...) 2. Presentes indícios de
materialidade e autoria, não se dá justa causa para trancamento da ação
penal. (...) Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.”
(Ac. de 11.4.2006 RHC no 95, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Habeas corpus. Trancamento. Ação penal. Existência. Justa causa.
Prosseguimento. Denúncia. Descrição. Crime em tese. Recebimento.
Alegação. Ofensa aos arts. 5o, LVII, e 93, IX, CF. Afastada. Ordem
denegada.” NE: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a possibilidade de trancamento da ação penal na via estreita do habeas
corpus só é possível em situações de evidente falta de justa causa,
consubstanciada na ausência de suporte probatório mínimo de autoria de
materialidade, extinção da punibilidade ou atipicidade manifesta do fato, de
modo que não se tranca a ação penal quando a conduta narrada na denúncia
configura, em tese, crime.”
(Ac. de 28.3.2006 no HC no 527, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido
os acórdãos de 24.10.2006 no HC no 521 e de 13.9.2006 no HC no 535, do mesmo
relator.)

“Recurso de habeas corpus. Condenação criminal. Processo. Suspensão.
Impossibilidade. Provimento negado. (...)” NE: “Preliminarmente, cabe-nos
analisar se este recurso tem aptidão para desconstituir o decreto
condenatório acobertado pela coisa julgada. O habeas corpus não é, em
tese, o meio idôneo para desconstituir tal decisão.”
(Ac. de 21.3.2006 no RHC no 71, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Habeas corpus. Trancamento. Ação penal. Crimes. Art. 347 do Código
Eleitoral e arts. 12, caput, 330 e 331, c.c. o art. 69 do Código Penal. 1. O
trancamento de ação penal mediante habeas corpus é medida excepcional
somente cabível quando, pela simples enunciação, o fato não constituir
crime. 2. Hipótese em que não demonstrada a justa causa para trancamento
da ação penal, dado que as condutas apuradas não se revelam, de plano,
atípicas, e o habeas corpus não se presta para exame aprofundado de
provas. 4. Possibilidade de reiteração de habeas corpus, desde que tenha
havido julgamento definitivo do writ anteriormente impetrado. É a
jurisprudência do STF: HC no 79.776/RS, rel. Min. Moreira Alves, DJ
3.3.2000; HC no 79.748/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJ 23.6.2000; e HC
no 81.782/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 7.6.2002. 5. A reiteração de
habeas corpus, entretanto, somente pode ocorrer uma única vez. Nesse
sentido se pronunciou o STF no HC no 80.648, rel. Min. Nelson Jobim, DJ
de 21.6.2002. 6. Impossibilidade de impetração de habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio. (...)”
(Ac. no 525, de 27.10.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Ação penal. Justa causa. Trancamento. Excepcionalidade. O trancamento
da ação penal na via do habeas corpus pressupõe o descompasso dos fatos
narrados na denúncia com a ordem jurídica, surgindo no campo da
excepcionalidade maior.”
(Ac. no 90, de 29.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Habeas corpus. Revisão criminal. Sentença. Trânsito em julgado.
Impossibilidade. Não-provimento. O habeas corpus não é meio adequado
para exame de alegações que visem a revisão de decisão criminal com
trânsito em julgado. (...)” NE: Trecho da decisão agravada: “O pedido de
habeas corpus enfrenta decisão da juíza da 39a Zona Eleitoral/RS que,
acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, em razão do
trânsito daquela decisão, determinou que a Câmara Municipal declare
‘extinto o mandato eletivo do vereador (...)’.”
(Ac. no 516, de 23.8.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso em habeas corpus. Trancamento da ação penal. Discussão sobre
fatos e prova. Impossibilidade. 1. Presentes os pressupostos configuradores
da materialidade do delito e os indícios de sua autoria, resta caracterizada a
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justa causa para o prosseguimento da ação penal. 2. O trancamento de ação
penal, em se cuidando de fatos típicos, não cabe, em princípio, na via do
habeas corpus em que é interditada a discussão sobre prova e fatos. (...)”
(Ac. no 66, de 30.6.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso em habeas corpus. Provas. Exame. Impossibilidade. Ação penal.
Trancamento. Justa causa. Ausência. Provimento negado. Habeas corpus
não é meio próprio para exame aprofundado de provas. Se a denúncia
descreve fato típico, mostra a materialidade e indícios da autoria, não se
configura a justa causa para o trancamento da ação penal.”
(Ac. no 85, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso em habeas corpus. (...) Crime eleitoral em tese. O habeas corpus
é meio próprio para trancar a ação penal, por ausência de justa causa,
quando desponta prontamente a atipicidade da conduta. (...)”
(Ac. no 68, de 19.4.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido o Ac. no 82,
de 12.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Habeas corpus. Crimes. Corrupção eleitoral (art. 299 do CE) e corrupção
ativa (art. 333 do CP). Audiência de instrução e julgamento.
Constrangimento ilegal. Liminar. Indeferimento. Ausência de justa causa.
Trancamento da ação penal. Impossibilidade ante a verificação das
descrições das condutas tidas como violadas. O trancamento da ação penal
pela via do habeas corpus é admitido quando se verifica de plano, sem
qualquer exame do conjunto probatório, a atipicidade da conduta ou a
inexistência de elementos que demonstrem a autoria. Ordem denegada.”
(Ac. no 494, de 17.3.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Condenação pelo crime do art. 299 do Código Eleitoral. Comprovação
da materialidade e autoria do delito. Inexistência de constrangimento ilegal.
1. A firme fundamentação do acórdão regional quanto à materialidade e à
autoria do delito afasta a alegação de inexistência de justa causa, não sendo
o habeas corpus sucedâneo de apelação. (...)”
(Ac. no 501, de 16.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Habeas corpus. Pedido. Trancamento. Inquérito policial. Fato. Objeto.
Representação eleitoral. 1. Não configura constrangimento ilegal a
instauração de inquérito policial fundada em fato apurado em representação
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eleitoral, tendo em vista que a notícia trazida nesta ação caracteriza, em
tese, aliciamento de eleitores, sendo plenamente justificável a requisição
formulada pelo Ministério Público Eleitoral. 2. As alegações de
cerceamento de defesa, ausência de provas e descumprimento das
disposições previstas na Resolução no 21.575/2003 devem ser apreciadas na
própria representação, sendo descabida, para tanto, a utilização da presente
via. Denegação da ordem.”
(Ac. no 507, de 16.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Crimes. Arts. 323 e 324 do Código Eleitoral. Justa causa.
Configuração. 1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é
medida de exceção e somente pode ser admitido quando o fato mencionado
não constitui crime, quando evidenciada pela simples enunciação dos fatos
que inexiste qualquer elemento indiciário que dê base à acusação ou
quando ocorrer a extinção da punibilidade. 2. Hipótese em que resta
demonstrada a justa causa para prosseguimento da ação penal, uma vez que
as condutas apuradas não se revelam, ao menos em tese, atípicas, tendo
sido a denúncia adequadamente instruída, contendo um suporte probatório
mínimo apto a autorizar a instauração da ação. 3. O habeas corpus não se
presta para exame aprofundado de provas, o que se faz necessário para
exame de todas as alegações formuladas pelo impetrante. (...)”
(Ac. no 500, de 4.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Ação penal. Trancamento. Conduta. Atipicidade. Provas. Análise
aprofundada. Impossibilidade. Provimento negado. Não são suscetíveis de
apreciação, em sede de habeas corpus, questões envolvendo fatos
complexos e controvertidos, dependentes de prova. (...)”
(Ac. no 479, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Habeas corpus. Eleição 2002. Art. 299, CE. Prisão em flagrante.
Ilegalidade. Liminar. Ordem concedida. Concede-se a ordem quando
manifesta a ilegalidade da prisão em flagrante.” NE: Prisão ocorrida
quando da execução de mandado de busca e apreensão de materiais
relacionados à captação de sufrágio. “Quando ocorreu a autuação da prisão
em flagrante, de há muito estava encerrada a votação concernente ao pleito
de 2002.”
(Ac. no 457, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Habeas corpus. Crime capitulado no art. 11, III, da Lei no 6.091/74.
Sucedâneo de apelação ou revisão criminal. Impossibilidade. Sentença
trânsita em julgado (...). Incompetência da Justiça Eleitoral. Afastada. (...)
Ordem denegada.”
(Ac. no 478, de 16.12.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Competência

 Generalidades

“Agravo regimental. Habeas corpus. Constrangimento. Ato. Juiz eleitoral.
Competência. Tribunal Regional Eleitoral. A competência para processar e
julgar habeas corpus contra ato de juiz eleitoral é do Tribunal Regional
Eleitoral, sob pena de invasão de competência e supressão de instância.
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ac. de 11.5.2006 no AgRgHC no 540, rel. Min. Caputo Bastos.)

 Extensão da ordem

“Habeas corpus. Pedido de extensão de ordem concedida por TRE. Não-
conhecimento. (...) 1. Não compete ao TSE o exame da extensão de ordem
de habeas corpus concedida por TRE, devendo ser o pedido formulado ao
Tribunal que prolatou a decisão que se quer ver estendida. (...)”
(Ac. no 475, de 25.3.2004, rel. Min Ellen Gracie.)
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INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Generalidades

“Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Descabimento. Inexistência
de justa causa. 1. Não se presta o processo de habeas corpus ao exame
aprofundado de provas. 2. Ausência de constrangimento ilegal por ter a
ação penal prosseguido normalmente em seus ulteriores termos,
encontrando-se em fase de alegações finais. 3. Ordem denegada.” NE:
Transporte irregular de eleitores no dia anterior à eleição. “A Corte já se
manifestou no sentido de que a falta de individualização da conduta não se
mostra hábil ao trancamento de ação penal, dada a impossibilidade de
formulação de juízo sobre a procedência ou não da acusação antes de
concluída a instrução criminal (...) Não verifico o constrangimento ilegal
para o paciente, visto que presentes a tipicidade da conduta e indícios de
autoria”
(Ac. no 379, de 16.3.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
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INQUÉRITO POLICIAL

Generalidades

“Agravo regimental. Instauração de inquérito policial. Requisição judicial.
Ministério Público. Usurpação de suas funções. Inocorrência. A mera
requisição de instauração de inquérito na fase pré-processual não implica o
exercício indevido das funções ministeriais asseguradas pela Carta Magna
na fase processual, que se inaugura com o oferecimento da denúncia.
Agravo regimental desprovido.”
(Ac. de 23.2.2006 no AgRgREspe no 24.740, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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MINISTÉRIO PÚBLICO

Investigação administrativa

“Recurso de habeas corpus. Condenação criminal. Processo. Suspensão.
Impossibilidade. Provimento negado. (...)” NE: “O recorrente não tem
razão no tocante às provas levadas aos autos pelo Ministério Público. É que
o Parquet é legitimado para requerer diligências investigatórias capazes de
subsidiar denúncia ou ação penal. (...)”
(Ac. de 21.3.2006 no RHC no 71, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Falsidade documental. Prestação de contas. Arts. 350 do Código Eleitoral
e 20 e 21 da Lei no 9.504/97. O crime formal do art. 350 do Código
Eleitoral, presente a prestação de contas regida pela Lei no 9.504/97,
pressupõe ato omissivo ou comissivo do agente, ou seja, haver subscrito o
documento no qual omitida declaração ou inserida declaração falsa ou
diversa da que deveria constar.” NE: “Os argumentos da incompetência do
Ministério Público para a realização do inquérito, maculando e
contaminando a prova sob os auspícios da doutrina dos frutos da árvore
envenenada, podem ser desprezados. É que a denúncia foi apresentada com
base no Inquérito Policial-SR-DPF/PR no 997/2001. (...) Identifica-se, por
conseguinte, no inquérito policial, a existência de prova autônoma, em
relação àquela do Ministério Público (...). Não tivemos o surgimento do
inquérito a partir de procedimento que ganharia, na visão do leigo, o rótulo
de inquérito ministerial, porque procedido pelo Ministério Público. (...) A
juntada posterior ao processo, de peças colhidas (...) pelo Ministério
Público, não contamina a instauração do inquérito (...)”
(Ac. no 482, de 17.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, rel. designado
Min. Marco Aurélio.)
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“(...) Procedimento administrativo. Encerramento. Alegação de invasão de
competência e ilegitimidade do Ministério Público. O objeto do habeas
corpus é o encerramento, suspensão ou remessa à Polícia Federal de
procedimento administrativo investigatório. Fato superveniente. Remessa
do procedimento à Polícia Federal pelo presidente do TRE/PR. Perda de
objeto. Satisfeito um dos pedidos alternativos da impetração, resulta
prejudicado o habeas corpus. Ampliação dos termos do pedido inicial.
Descabimento. O habeas corpus não se presta para análise da eficácia da
prova produzida em processamento administrativo, passível de ser
apreciada no âmbito do contraditório. (...)”
(Ac. no 47, de 27.3.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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PENA

Execução

“Habeas corpus. Prisão domiciliar. Inexistência de prova inequívoca de sua
necessidade. 1. A prisão domiciliar é de natureza extraordinária. Só deve
ser concedida em situação excepcional, com demonstração inequívoca da
sua necessidade para garantir tratamento à saúde de paciente portador de
doença gravíssima. 2. Prestígio ao acórdão a quo que, com base nos fatos
existentes nos autos, negou a ordem de habeas corpus. 3. Denegação da
ordem. Liminar revogada.”
(Ac. de 25.9.2006 no HC no 539, rel. Min. José Delgado.)

“Pena. Execução. Ante o princípio da não-culpabilidade – art. 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal – a execução de pena pressupõe o trânsito em
julgado da decisão condenatória. Recurso da defesa. Parâmetros do
pronunciamento do órgão revisor. Mandado de prisão. Descabe, sem
recurso do estado-acusador, do Ministério Público, alterar o
pronunciamento do juízo, no que condicionados os efeitos do decreto
condenatório à preclusão na via recursal.”
(Ac. no 495, de 7.4.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

Fixação

“Habeas corpus. Crime de desobediência (art. 347 do Código Eleitoral).
Dosimetria. Fixação da pena acima do mínimo. Falta de fundamentação.
Necessidade de indicação objetiva de eventuais circunstâncias favoráveis e
desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. Precedentes: STF e STJ.
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Evidenciado que não foram sopesadas todas as circunstâncias judiciais para
a dosimetria da pena-base, tem-se que a simples referência a apenas uma
delas é insuficiente para a exasperação da reprimenda. Prescrição
antecipada. Reconhecida a exasperação na fixação da pena-base, qualquer
que seja a redução importará na prescrição da pretensão punitiva. Habeas
corpus concedido para anular a individualização da pena e declarar extinta
a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva”.
(Ac. no 485, de 27.5.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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PRESCRIÇÃO

Generalidades

“Processo criminal eleitoral. Suspensão. Lei no 9.099/95. Aplicável ao
processo eleitoral é o disposto no art. 85 da Lei no 9.099/95. Processo.
Anulação. Prescrição. Uma vez transcorrido tempo a complementar o prazo
prescricional, impõe-se a concessão da ordem de ofício.”
(Ac. de 9.5.2006 no HC no 533, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Habeas corpus. Trancamento. Ação penal. Crimes. Art. 347 do Código
Eleitoral e arts. 12, caput, 330 e 331, c.c. o art. 69 do Código Penal. (...) 7.
Improcedência da alegação de prescrição do crime de desobediência
previsto no art. 347 do CE, com vistas a afastar a competência da Justiça
Eleitoral, ensejando a remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a
pena máxima em abstrato é de um ano, de modo que a prescrição só se
daria se, da data do fato até o recebimento da denúncia, tivessem
transcorrido quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.
(...)”
(Ac. no 525, de 27.10.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) O recebimento da denúncia e a sentença condenatória interrompem o
curso prescricional (art. 117, I e IV, CP). Não decorrido o lapso de quatro
anos, mesmo admitindo o trânsito em julgado para o Ministério Público,
não cabe deferir habeas corpus para decretar a prescrição. Agravo
regimental conhecido e não provido.”
(Ac. no 4.804, de 12.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido o
Ac. no 81, de 3.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Habeas corpus. Crime de desobediência (art. 347 do Código Eleitoral).
Dosimetria. Fixação da pena acima do mínimo. Falta de fundamentação.
Necessidade de indicação objetiva de eventuais circunstâncias favoráveis e
desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. Precedentes: STF e STJ.
Evidenciado que não foram sopesadas todas as circunstâncias judiciais para
a dosimetria da pena-base, tem-se que a simples referência a apenas uma
delas é insuficiente para a exasperação da reprimenda. Prescrição
antecipada. Reconhecida a exasperação na fixação da pena-base, qualquer
que seja a redução importará na prescrição da pretensão punitiva. Habeas
corpus concedido para anular a individualização da pena e declarar extinta
a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.”
(Ac. no 485, de 27.5.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Ação penal. Crime. Art. 334 do Código Eleitoral. (...) Prescrição.
Pretensão punitiva. Art. 109, V, do Código Penal. Configuração. Extinção
da punibilidade. (...) Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade dos
recorrentes, em face da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato”.
(Ac. no 4.623, de 6.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Ação penal. Condenação. Calúnia. Art. 324 do Código Eleitoral. Nota.
Jornal. (...) Divulgação de fato inverídico ou difamação. Enquadramento.
Impossibilidade. Prescrição da pena em abstrato. (...) 2. Impossibilidade de
se enquadrar o fato nos tipos previstos nos arts. 323 do Código Eleitoral,
que se refere à divulgação de fato inverídico, ou art. 325 do mesmo
diploma, que diz respeito ao crime de difamação, em face da ocorrência da
prescrição pela pena em abstrato para esses delitos. Recurso especial
provido a fim de declarar extinta a punibilidade.”
(Ac. no 21.396, de 19.2.2004, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Fernando
Neves.)
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PRISÃO CAUTELAR

Generalidades

“Habeas corpus. Apelação. Réu preso. Prazo para julgamento do recurso.
Interposta apelação por réu preso, condenado em primeiro grau, com a
recomendação de que não pode recorrer em liberdade, deve o Tribunal ad
quem julgar o recurso no menor tempo possível. Demora injustificada de
tal julgamento é razão de deferimento de habeas corpus para que o réu
aguarde tal julgamento em liberdade. Ordem deferida.”
(Ac. de 3.10.2006 no HC no 554, rel. Min. José Delgado, red. designado Min.
Gerardo Grossi.)

“Prisão em flagrante. Constrangimento ilegal. Caracterização. Prisão com
contornos de antecipação ilegal de pena. Precedentes. Liminar deferida.
Concessão da ordem. É ilegal a prisão preventiva que, sem amparo na lei,
constitui antecipação de pena eventual.”
(Ac. de 28.6.2006 no HC no 537, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Habeas corpus. (...) Não-persistência dos motivos que ensejaram a
decretação da custódia cautelar. (...) 3. O art. 316 do Código de Processo
Penal prevê a revogação da prisão preventiva quando não mais subsistam as
razões que fundamentaram a sua decretação. 4. Ordem deferida para
revogar o decreto de prisão preventiva, sem prejuízo de nova decretação, se
tanto se fizer necessário por fatos supervenientes.”
(Ac. de 25.3.2004 no HC no 475, rel. Min Ellen Gracie.)
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PROVA

Busca e apreensão

“Mandado de segurança. Entidade religiosa. Determinação da medida de
busca e apreensão por juiz eleitoral. Processo administrativo. Crime
eleitoral. Transferência irregular de títulos eleitorais. Concessão parcial.
Recurso ordinário. Ofensa ao princípio do devido processo legal ou do
promotor natural. Inexistência. Cerceamento à liberdade de culto ou
violação à intimidade. Não-ocorrência. Manutenção da decisão regional.
(...)”
(Ac. no 327, de 19.4.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Interrogatório

“(...) Não viola o princípio do devido processo legal ato praticado na
vigência do art. 359 do Código Eleitoral, em sua redação anterior.” NE: “O
fato de que o Código Eleitoral não previa o interrogatório do acusado não
implicava violação ao princípio do devido processo (...)”.
(Ac. no 21.523, de 2.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Habeas corpus. (...) Alegada nulidade devido a não-realização de
interrogatório. Lei no 10.732/2003. (...) 2. Interrogatório. Os atos
processuais praticados sob a vigência da redação anterior do art. 359 do
Código Eleitoral são válidos, não sendo atingidos pela redação dada pela
Lei no 10.732, de 5.9.2003, a qual é aplicável apenas aos atos processuais
praticados a partir da data de sua publicação. (...)”
(Ac. no 475, de 25.3.2004, rel. Min. Ellen Gracie; no mesmo sentido o Ac. de
28.3.2006 no AgRgAg no 6.198, rel. Min. Caputo Bastos.)
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RECURSO

Desistência

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Desistência. Ministério
Público. Impossibilidade. Rejeição de denúncia. Reexame de prova. 1. O
Ministério Público não pode desistir de recurso interposto, regra que se
aplica às instâncias especiais. (...)”
(Ac. no 4.657, de 15.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Embargos infringentes e de nulidade

 Cabimento

“Embargos infringentes e de nulidade. Justiça Eleitoral. Admissibilidade.
Art. 609, parágrafo único, Código de Processo Penal. Aplicação
subsidiária. Art. 364 do Código Eleitoral. Recurso. Exclusividade. Defesa.
1. Os embargos infringentes e de nulidade constituem recurso criminal
dirigido ao próprio Tribunal que proferiu a decisão, têm nítido caráter
ofensivo e de retratação e buscam a reforma do julgado embargado pelo
voto vencido favorável ao acusado. 2. Ainda que as cortes regionais
eleitorais sejam órgãos que não se fracionam em turmas, câmaras ou
seções, não há exceção prevista no art. 609 do CPP, no sentido de não
serem cabíveis os embargos infringentes e de nulidade contra decisão do
Pleno do próprio Tribunal. 3. Conquanto no Código Eleitoral haja a
previsão de um sistema processual especial para apuração dos crimes
eleitorais, que prestigia a celeridade no processo e julgamento desses
delitos, essa mesma celeridade não pode ser invocada para negar ao réu o
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direito de interpor um recurso exclusivo, que a lei lhe assegura, previsto
apenas para situações em que haja divergência na Corte Regional. (...)”
(Ac. no 4.590, de 17.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Prazo em dobro

“Crime. Condenação. (...) Defensor dativo. Prazo em dobro. Não-aplicação.
(...) 7. O prazo em dobro, assegurado pela Lei no 1.060/50, é um direito
garantido aos defensores públicos e àqueles que exercem cargos públicos
equivalentes e não aos defensores dativos.”
(Ac. no 21.401, de 13.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E TRANSAÇÃO

Generalidades

“Recurso em habeas corpus. Trancamento de investigação. Ausência de
justa causa. Não-ocorrência. Existência de fortes indícios da prática de
crime eleitoral. Recurso não provido. 1. Os juízos de primeiro e segundo
graus reconheceram a má-fé dos autores de investigação judicial eleitoral,
que teriam narrado fato distinto do efetivamente ocorrido com a finalidade
de burlar o julgador e prejudicar seus adversários no pleito eleitoral. 2. A
existência de fortes indícios da prática do crime capitulado no art. 25 da
Lei Complementar no 64/90 desautoriza o prematuro trancamento das
investigações destinadas a apurar a efetiva ocorrência do delito. 3. Recurso
não provido.” NE: “Por considerar configurado o delito, o Dr. Promotor de
Justiça requereu a realização de audiência para transação penal dada a
menor potencialidade ofensiva do crime.”
(Ac. de 1o.8.2006 no RHC no 97, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Matéria criminal. Art. 290 do Código Eleitoral. Condenação.
Suspensão condicional do processo. Prerrogativa. Ministério Público. Não-
oferecimento. Possibilidade. Critérios. Subjetivos. (...) A proposta de
suspensão condicional do processo é prerrogativa do Ministério Público,
que pode, motivadamente, deixar de oferecê-la. (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no AgRgREspe no 25.845, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Habeas corpus. Liminar. Deferimento. Sursis processual (art. 89 da Lei
no 9.099/95). Motivação da recusa do Ministério Público de ofertá-lo.
Possibilidade de exame judicial da idoneidade do motivo. Decisão sobre o
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tema, com trânsito em julgado. Extensão. Art. 580 do CPP. 1. O motivo
dado pelo Ministério Público ao recusar a oferta de sursis processual é
passível de exame pelo Judiciário. 2. Se a decisão que considera inidôneo o
motivo invocado para a recusa da oferta transita em julgado, obriga o
Ministério Público a oferecer o sursis ou, na hipótese de recusar a oferta,
fundar a recusa em outro motivo que não aquele considerado inidôneo. 3.
Tal decisão, dada em proveito de co-réu, aproveita a outro co-réu que
ostente a mesma condição no processo. Habeas corpus concedido.”
(Ac. de 30.5.2006 no HC no 538, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Processo criminal eleitoral. Suspensão. Lei no 9.099/95. Aplicável ao
processo eleitoral é o disposto no art. 85 da Lei no 9.099/95. Processo.
Anulação. Prescrição. Uma vez transcorrido tempo a complementar o prazo
prescricional, impõe-se a concessão da ordem de ofício.”
(Ac. de 9.5.2006 no HC no 533, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Recurso de habeas corpus. Condenação criminal. Processo. Suspensão.
Impossibilidade. Provimento negado. Não se aplica o benefício da
suspensão do processo, em relação às infrações penais cometidas em
concurso material, ‘quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório,
seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (1) ano’
(Súmula-STJ no 243).”
(Ac. de 21.3.2006 no RHC no 71, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Habeas corpus. Processual penal. Suspensão condicional do processo.
Prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Aplicação análogica do art. 28
do CPP. ‘Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão
condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la,
o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por
analogia o art. 28 do Código de Processo Penal’ (Enunciado-STF no 696).
Prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Ordem denegada.”
(Ac. no 523, de 22.11.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Processo penal eleitoral. Leis nos 9.099/95 e 10.259/2001. Aplicabilidade.
As leis nos 9.099/95 e 10.259/2001, no que versam o processo relativo a
infrações penais de menor potencial ofensivo, são, de início, aplicáveis ao
processo penal eleitoral. A exceção corre à conta de tipos penais que
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extravasem, sob o ângulo da apenação, a perda da liberdade e a imposição
de multa para alcançarem, relativamente a candidatos, a cassação do
registro, conforme é exemplo o crime do art. 334 do Código Eleitoral”.
(Ac. no 25.137, de 7.6.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Sursis processual. Art. 89 da Lei no 9.099/95. Não-incidência. (...) A
suspensão do processo somente pode ser concedida se o acusado não
estiver, ao tempo da denúncia, sendo processado ou não tiver sido
condenado por outro crime. (...)”
(Ac. no 81, de 3.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Crime eleitoral. Suspensão condicional do processo. Art. 89 da Lei
no 9.099/95. Período de prova. Condições. Cumprimento. Revogação
posterior. Superveniência. Novo processo-crime. Impossibilidade.
Extinção. Punibilidade. 1. A decisão que revoga a suspensão condicional do
processo pode ser proferida após o tempo final do período de prova, mas
deve ser fundada em fatos ocorridos até esse tempo. Concessão de ordem
para declarar extinta a punibilidade do paciente.”
(Ac. no 487, de 7.12.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)



PARTE III

MATÉRIA PROCESSUAL

Esta parte contém decisões sobre questões processuais
de aplicação genérica. Quando vinculadas a direito
material, objeto de folhetos específicos – Volumes 1 a
15 –, deverão ser consultadas no tema respectivo.
Exemplo 1: Decisão sobre prazo para recurso de
diplomação – consultar no volume 10 – Diplomação.
Exemplo 2: Decisão sobre formação de agravo de
instrumento – consultar neste volume 16, Temas diversos.
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AÇÃO RESCISÓRIA

Cabimento

“Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Acórdão. Mérito.
Análise. Ausência. Desconstituição. Inadmissibilidade. Cabimento.
Tribunal Superior Eleitoral. Matéria. Inelegibilidade. Precedentes. Ação
rescisória. Possibilidade. Negativa de seguimento. Decisão monocrática.
Art. 36, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 1. No
âmbito da Justiça Eleitoral, a ação rescisória é cabível apenas nas decisões
do Tribunal Superior Eleitoral que analisem o mérito de questões atinentes
à inelegibilidade. 2. É facultado ao relator neste Tribunal, com base na
regra do art. 36, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
negar seguimento a ação rescisória. Agravo regimental desprovido.”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgAR no 245, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Acórdão que nega seguimento a recurso especial, por impossibilidade
de reexame de provas, não se expõe a ação rescisória. É que nos termos do
Código Eleitoral (art. 22, I, j), apenas as decisões que declaram a
inelegibilidade são rescindíveis.”
(Ac. de 14.2.2006 no AgRgEDclEDclAR no 220, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“(...) Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Incompetência do
TSE para rescindir julgados que não os seus. (...)” NE: Descabimento de
ação rescisória para rescindir sentença de primeiro grau. “Esta Corte fixou
entendimento de que o TSE tem competência para apreciar somente a ação
rescisória ajuizada contra os seus julgados.”
(Ac. no 229, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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“Ação rescisória. Eleições 2004. Mandato. Perda. Inelegibilidade. Condições.
Pendente de trânsito em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal, é
prematura a rescisória fundada no art. 485, VIII, CPC.”
(Ac. no 213, de 17.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Ação rescisória. Hipótese de cabimento. Inexistência. No âmbito da
Justiça Eleitoral, a ação rescisória somente é cabível para desconstituir
decisão do Tribunal Superior Eleitoral e que, ademais, contenha declaração
de inelegibilidade (art. 22, I, j, CE), o que não ocorre na espécie. (...)”
(Ac. no 225, de 6.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido o Ac. de
17.10.2006 no AgRgAR no 250, do mesmo relator.)

“Ação rescisória. (...) Inelegibilidade. Cabimento. Não cabe rescisória de
acórdão que proclamou a elegibilidade de candidato.”
(Ac. no 207, de 14.4.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Ação rescisória. Acórdão. Tribunal Superior Eleitoral. Indeferimento.
Registro. Candidato. Vereador. Inelegibilidade. Art. 1o, I, g, da Lei
Complementar no 64/90. Contratação de servidores sem concurso público.
Irregularidade insanável. Documento novo. Certidão. Tribunal de Contas.
Não-caracterização. (...) 1. Hipótese em que a certidão do Tribunal de
Contas que instrui a ação rescisória não pode ser caracterizada como
documento novo, na medida em que poderia perfeitamente ter sido obtida
pelo candidato durante o processamento de seu registro de candidatura e
utilizada em sua defesa. Nesse sentido: Acórdão no 156, Ação Rescisória
no 156, rel. Min. Ellen Gracie, de 21.10.2003. 2. O autor pretende
simplesmente rediscutir a causa de indeferimento de seu registro, o que não
é possível por meio da via excepcional da ação rescisória. (...)”
(Ac. no 209, de 31.3.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Ação rescisória. Negativa de seguimento. Não-configuração da
hipótese do art. 22, I, j, do Código Eleitoral. (...)” NE: Não cabe ação
rescisória de decisão de TRE, apenas do próprio TSE e que contenha
declaração de inelegibilidade.
(Ac. no 216, de 15.2.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“(...) Ação rescisória. Registro. Candidatura. Deferimento. Ausência de
declaração de inelegibilidade. Descabimento. Precedentes. 1. A ação
rescisória, no âmbito da Justiça Eleitoral, somente é cabível para
desconstituir decisão desta Corte que contenha declaração de
inelegibilidade (art. 22, I, j, CE). (...)”
(Ac. no 211, de 1o.2.2005, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido o Ac. de
16.11.2006 na AR no 246, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Ação rescisória. (...) Não há incompatibilidade entre a alínea j do inciso I
do art. 22 do CE e as disposições do art. 485 do CPC. (...)”
(Ac. no 158, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo sentido
os acórdãos nos 208, de 16.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes, e 218, de 1o.3.2005,
rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a ação rescisória.
A ação rescisória prevista no art. 22, j, do Código Eleitoral, somente é
cabível para desconstituir decisão do TSE que resulte em declaração de
inelegibilidade. Agravo a que se nega provimento.”
(Ac. no 164, de 13.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Ação rescisória. Cabimento. Justiça Eleitoral. Art. 22, inciso I, alínea j, do
Código Eleitoral. Decisões. Tribunal Superior Eleitoral. Interpretação
restritiva. Constitucionalidade. Art. 101, § 3o, e, da Lei Complementar
no 35/79. Não-aplicação. 1. A ação rescisória somente é admitida neste
Tribunal Superior contra decisões de seus julgados (CF, arts. 102, I, j, e
105, I, e). Interpretação restritiva que não contraria o texto constitucional.
Precedente: Acórdão no 106. (...) Agravo regimental a que nega
provimento.”
(Ac. no 4.627, de 6.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Ação rescisória. Inaplicabilidade do art. 485, V e IX, do Código de
Processo Civil. Não se aplicam, ao caso dos autos, as hipóteses do art. 485,
V e IX, do Código de Processo Civil, pelos seguintes fundamentos: a)
alegação de erro de fato que, na verdade, revela inconformismo do autor
diante da interpretação desta Corte acerca dos temas abordados no acórdão
rescindendo; b) hipótese em que não se verifica a existência de documento
novo a justificar o cabimento da rescisória, pois, apesar de o documento



70 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

ter-se formado após o julgamento do recurso ordinário perante o TRE, sua
existência não era ignorada. O documento poderia ter sido utilizado pelo
autor, desde que houvesse solicitado sua confecção a tempo e modo. Não é,
outrossim, o referido documento capaz, por si só, de assegurar ao autor
pronunciamento favorável, uma vez que interessa à Justiça Eleitoral que o
candidato tenha se desincompatibilizado de fato, e não somente de direito.
Ação improcedente”.
(Ac. no 156, de 16.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

Competência

“(...) Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Incompetência do
TSE para rescindir julgados que não os seus. (...)”
(Ac. no 229, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Ação rescisória. Cabimento. Justiça Eleitoral. Art. 22, inciso I, alínea j, do
Código Eleitoral. Decisões. Tribunal Superior Eleitoral. Interpretação
restritiva. Constitucionalidade. Art. 101, § 3o, e, da Lei Complementar
no 35/79. Não-aplicação. 1. A ação rescisória somente é admitida neste
Tribunal Superior contra decisões de seus julgados (CF, arts. 102, I, j, e
105, I, e). Interpretação restritiva que não contraria o texto constitucional.
Precedente: Acórdão no 106. 2. O art. 101, § 3o, e, da Lei Complementar
no 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura) diz respeito à competência das
seções existentes nos tribunais de justiça para exame de ações rescisórias, o
que não se aplica à Justiça Eleitoral, que segue a regra específica do art. 22,
I, j, do Código Eleitoral. (...)”
(Ac. no 4.627, de 6.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Prazo

NE: “(...) O termo inicial do prazo para a propositura de ação rescisória é a
data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. (...)” (Ementa não
transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 229, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Decadência. Ação rescisória. Recursos. Sucessividade. Recurso
inadmissível não tem o efeito de obstaculizar o trânsito em julgado de
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pronunciamento judicial, possuindo a última decisão no processo natureza
declaratória.” NE: Trecho do voto condutor: “(...) Se, diante de decisão que
não desafia recurso extraordinário, insiste-se na admissibilidade deste,
interpondo-o e, ante pronunciamento negativo, protocoliza-se o agravo e
outros recursos subseqüentes, corre-se o risco de perder, como ocorreu na
situação jurídica revelada neste processo, o prazo para o ajuizamento da
ação rescisória. (...)”
(Ac. no 221, de 5.5.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

Tutela antecipada

“(...) Ação rescisória. Tutela antecipada. 1. A competência originária do
TSE para o processamento e julgamento de ação rescisória está adstrita a
casos de inelegibilidade (alínea j do inciso I do art. 22 do Código Eleitoral).
2. Acórdão rescindendo que, não tratando de inelegibilidade, versou sobre
registro de candidatura, à luz de validação de convenção partidária por
determinação da Justiça Comum. 3. Tutela antecipada indeferida. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgAR no 249, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)
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AÇÕES INCABÍVEIS NA JUSTIÇA ELEITORAL

Ação anulatória de eleição

“Recurso especial. Anulação de eleições. Impossibilidade. Competência. 1.
Considerando a inexistência de ação de anulação de eleições no ordenamento
jurídico, determina-se a competência para o exame do pedido pela análise
dos fundamentos que integram o pedido. 2. Se a causa petendi reúne fatos
cuja apreciação, ora estão inseridos nas atribuições do juiz monocrático, ora
na competência da junta eleitoral, sem impugnação oportuna perante o órgão
colegiado, declara-se competente o juiz eleitoral para a apreciação do feito.
Recurso especial parcialmente provido”. NE: A ação de anulação de eleição é
via processual inadequada, pois não está prevista no Código Eleitoral.
(Ac. no 15.186, de 20.5.99, rel. Min. Maurício Corrêa.)

Ação declaratória de inelegibilidade

“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 Código Eleitoral, 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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Ação ordinária para cassação de mandato eletivo

“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. 1. Não há como se admitir ilimitado exercício
do direito de ação na Justiça Eleitoral porque isso implicaria a insegurança
dos pleitos, comprometendo o processo eleitoral como um todo, também
regido por normas constitucionais, que atendem ao interesse público, daí
decorrendo a tipicidade dos meios de impugnação que vigora nesta Justiça
Especializada. (...)”
(Ac. no 4.598, de 3.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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Generalidades

“(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra acórdão que
não conheceu de recurso especial eleitoral em razão de sua
intempestividade. 2. O sistema processual pátrio não admite a interposição
de agravo de instrumento contra decisão colegiada. Desta forma, constata-
se a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso concreto, por
não se alegar vícios no aresto vergastado, inviabilizando a apreciação das
razões recursais. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no REspe no 26.290, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Petição. Fax. Intempestividade. Petição recebida via fax fora do
horário de expediente deverá ser protocolada no primeiro dia útil seguinte.
(...)” NE: Reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento
quando a transmissão do fax se deu após o encerramento do expediente e
após o tríduo legal.
(Ac. no 5.825, de 2.2.2006, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Formação

“(...) Deficiência. Formação. Agravo de instrumento. Ausência. Procuração.
Advogado que substabelece o mandato. Arquivamento. Cartório. Ausência.
Certidão. Autos. Recurso inexistente. Precedentes. (...) 4. Conforme dispõe
a Res.-TSE no 21.477/2003, não é admitida a complementação do traslado
do agravo de instrumento. (...)”
(Ac. de 7.11.2006 no AgRgAg no 7.329, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de peças
obrigatórias. Impossibilidade de complementação de instrumento deficiente
perante o TSE. Não-provimento. 1. Afere-se que o agravo de instrumento
foi distribuído contendo, tão-somente, a petição de interposição recursal.
Posteriormente, em sede de agravo regimental, insurge-se requerendo a
juntada de todos os documentos exigidos no art. 3o da Res.-TSE no 21.477/
2003. 2. Do cotejo analítico entre o excerto e o bojo do art. 3o da Res.-TSE
no 21.477/2003, nota-se que o agravante olvidou-se de mencionar que a
extração de peças para formação do agravo deve ser realizada pela
Secretaria da Corte Regional, e não, deste TSE, conforme sustentado. 3.
Por fim, o art. 3o, § 6o, do mencionado dispositivo não admite a
complementação do instrumento deficiente perante esta Corte. 4.
Precedente: AgRg no Ag no 4.621/MG, rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ de 3.9.2004. 5. Agravo regimental não provido.”
(Ac. de 5.10.2006 no AgRgAg no 7.606, rel. Min. José Delgado.)

“(...) 1. Incumbe ao agravante a correta formação do instrumento. Assim,
mister que apresente as cópias para juntada ou requeira à Secretaria do
Tribunal que proceda a sua extração, recolhendo o valor das peças que
indicar (art. 3o, § 2o, da Res.-TSE no 21.477/2003). 2. Faltante o traslado da
procuração, inviabilizado o conhecimento do apelo. 3. Conforme o art. 27
da Res.-TSE no 21.575/2003, incumbe ao advogado informar sobre o
arquivamento de sua procuração no cartório eleitoral e solicitar a
certificação de tal fato pelo cartório nos autos. 4. A teor do art. 3o, § 6o, da
Res.-TSE no 21.477/2003, ‘Não será admitida a complementação de
instrumento deficiente perante o Tribunal Superior Eleitoral’. (...)”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 6.726, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo
sentido o Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 6.301; e o Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg
no 6.441, do mesmo relator.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Intempestivo. Juntada
extemporânea de certidão. Improvimento. 1. Não se tratando de peça
obrigatória, cuja juntada incumbe à Secretaria do Tribunal (Res.-TSE
no 21.477/2003), a correta formação do agravo de instrumento é ônus da
parte, não cabendo a juntada de qualquer peça ou documento no momento
de interposição do agravo regimental. 2. Hipótese em que a certidão do
Tribunal de origem, dando conta da não-ocorrência de expediente naquela
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Corte, deveria ter sido apresentada na oportunidade da interposição do
agravo de instrumento, de forma a possibilitar a correta aferição de sua
tempestividade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 6.343, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 1. O art. 36, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral
reproduz o teor do art. 557 do Código de Processo Civil, cuja
constitucionalidade já foi reconhecida por este Tribunal. 2. Incumbe ao
agravante a correta formação do agravo de instrumento, podendo ele
apresentar as cópias para formação do apelo ou requerer sua extração à
Secretaria do Tribunal, devendo, nesta última hipótese, recolher o valor
correspondente às custas no prazo de dois dias, nos termos do art. 3o, § 2o,
da Res.-TSE no 21.477/2003, sob pena de deserção. 3. O art. 279, § 7o, do
Código Eleitoral prevê a obrigação de recolhimento do valor das custas na
formação do agravo de instrumento. (...)”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 6.789, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) I – Faltante o traslado da procuração outorgando poderes ao subscritor
do agravo, resta inviabilizado o conhecimento deste. II – No que se refere à
possibilidade de complementação do instrumento com a juntada de peça
nesta instância, a Res.-TSE no 21.477/2003, ao regulamentar a formação do
agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, dispôs no art. 3o, § 6o,
que ‘Não será admitida a complementação de instrumento deficiente
perante o Tribunal Superior Eleitoral’. III – Agravo a que se nega
provimento.”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 6.551, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Formação. Cópias. Valor.
Recolhimento. Intimação. Desnecessidade. Deserção. Art. 3o, § 2o, da Res.-
TSE no 21.477/2003. 1. A aplicação das regras do Código de Processo Civil
ocorre de maneira subsidiária quando ausente disciplina própria para a
matéria no processo eleitoral. 2. O agravante está obrigado a recolher, no
prazo de dois dias contados do ajuizamento do agravo, o valor relativo à
extração das peças indicadas para formação do instrumento, sob pena de
deserção. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ac. de 11.4.2006 no AgRgAg no 6.809, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido os
acórdãos de 1o.8.2006 no AgRgAg no 6.900 e no AgRgAg no 7.244, do mesmo relator.)
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“Agravo de instrumento. Ausência. Cópia. Recurso especial.
Impossibilidade. Compreensão. Controvérsia. Art. 2o da Res.-TSE
no 21.477/2003. Aplicação. Súmula no 288 do Supremo Tribunal Federal.
Ônus. Agravante. Fiscalização. Traslado. Descabimento. Diligência.
Complementação. 1. Ante a deficiência na formação do agravo de
instrumento e ausentes peças essenciais à compreensão da controvérsia não
há como se conhecer de agravo de instrumento, incidindo, na espécie, a
Súmula no 288 do Supremo Tribunal Federal. 2. O ônus de fiscalizar a
formação desse apelo é do agravante, competindo-lhe verificar se constam
todas as peças obrigatórias ou de caráter essencial, não sendo admitida nem
sequer a conversão do feito em diligência para complementação do
traslado. Agravo regimental desprovido.”
(Ac. de 14.3.2006 no AgRgAg no 6.435, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
do item 2 da ementa o Ac. de 29.6.2006 nos EDclAgRgAg no 5.728, do mesmo
relator.)

“Agravo de instrumento. (...) 1. Não merece prosperar agravo de
instrumento em que se constata a ausência de cópia da certidão de
publicação da decisão regional, que se destina a aferir a tempestividade do
recurso especial nesta instância, incidindo, na espécie, a Súmula-STF
no 639. (...)”
(Ac. de 16.2.2006 no AgRgAg no 6.333, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo de instrumento. Eleições 2004. Ação de investigação judicial
eleitoral (Aije). Oitiva. Testemunha. Violação. Procedimento. LC no 64/90.
Procuração. Regimental. Fundamentos não infirmados. Não-provimento. O
arquivamento de procuração em cartório, devidamente certificado pela
Secretaria, ‘torna dispensável a juntada do mandato em cada processo
relativo às eleições de 2004’ (art. 27 da Res.-TSE no 21.575/2003).
Incumbe, também ao causídico, instruir o instrumento de agravo com
declaração do cartório, confirmando o arquivamento. Nega-se provimento
ao agravo regimental que não afasta os fundamentos da decisão
impugnada.”
(Ac. no 6.284, de 13.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. (...) Falta do traslado da
petição dos embargos. (...) Para a verificação da violação, pelo Tribunal
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Regional, ao art. 275 do Código Eleitoral, há necessidade de que o agravo
de instrumento seja instruído com as peças essenciais para a perfeita
compreensão da controvérsia, dentre elas a petição dos embargos de
declaração, de forma a se comprovar a omissão. Agravo regimental a que se
nega provimento.”
(Ac. no 5.677, de 1o.12.2005, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Agravo de instrumento. Traslado deficiente. Peças faltantes. Cópia da
certidão de publicação do acórdão recorrido. Impossibilidade. Aferição.
Tempestividade. Recurso especial. Ausência. Procuração. Recurso
inexistente. 1. Conforme consignado em recente decisão desta Casa, ‘O
traslado da procuração na formação do agravo de instrumento demonstra-se
indispensável para comprovar a regularidade da representação processual, o
que se averigua por intermédio do instrumento do mandato, exigência que
se aplica, inclusive, na Justiça Eleitoral’ (Ac. no 5.522, Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 5.522, de
minha relatoria, de 25.8.2005). 2. Conquanto a regra do art. 279, § 2o, do
Código Eleitoral indique como peças obrigatórias a decisão recorrida e a
certidão de intimação, é certo que se demonstra indispensável também o
traslado das procurações outorgadas aos advogados das partes. Tanto é
assim que o art. 525, I, do Código de Processo Civil, dispositivo que se
aplica por analogia ao caso, indica-as como peças obrigatórias ao agravo de
instrumento. (...) 4. Ainda que o juízo de admissibilidade tenha consignado
a tempestividade do recurso especial, faz-se necessário o traslado da
certidão de publicação do acórdão recorrido, que se destina justamente a
permitir que se possa aferir essa mesma tempestividade nesta instância
especial. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ac. no 6.001, de 1o.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac. de
1o.8.2006 no AgRgAg no 6.944, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Agravo de instrumento. Ausência de traslado de peça obrigatória. O
acórdão que julgou o mérito da controvérsia é peça obrigatória para constar
do agravo de instrumento, conforme determina o art. 2o da Resolução-TSE
no 21.477, ainda que ele tenha sido objeto de embargos de declaração. (...)”
(Ac. no 5.809, de 25.10.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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“Agravo regimental. Eleição 2004. Agravo de instrumento. Má-formação.
Acórdão recorrido. Peça necessária à compreensão da controvérsia.
Procuração. Ausência. Negativa de seguimento (art. 36, § 6o, do RITSE).
Pedido de complementação do instrumento. Impossibilidade. I – Faltantes o
traslado do acórdão recorrido, peça necessária à compreensão da
controvérsia (art. 2o da Res.-TSE no 21.477/2003), e a procuração
outorgando poderes ao subscritor do agravo, resta inviabilizado o
conhecimento deste. II – No que se refere ao pedido de juntada de peças
nesta Corte, a Res.-TSE no 21.477/2003, ao regulamentar a formação do
agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, dispôs, no art. 3o, § 6o,
que ‘Não será admitida a complementação de instrumento deficiente
perante o Tribunal Superior Eleitoral’. III – Agravo a que se nega
provimento.”
(Ac. no 5.890, de 13.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Agravo de instrumento. Má-formação. Recurso especial. Peça
necessária à compreensão da controvérsia. Reexame de provas.
Fundamento não atacado. Negativa de seguimento (art. 36, § 6o, do
RITSE). I – Na formação do instrumento, mister que apresente o agravante
as cópias para juntada, ou requeira à secretaria do Tribunal que proceda a
sua extração, devendo, neste último caso, recolher o valor das peças
indicadas (art. 3o, § 2o, da Res.-TSE no 21.477/2003). II – Faltante o
traslado do recurso especial, peça necessária à compreensão da
controvérsia (art. 2o da Res.-TSE no 21.477/2004), resta inviabilizado o
conhecimento do agravo. (...)”
(Ac. no 5.751, de 13.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Agravo de instrumento. Ausência. Procuração. Recurso inexistente.
Agravo regimental. Improvimento. Embargos. Alegação. Omissão.
Improcedência. 1. O traslado da procuração na formação do agravo de
instrumento demonstra-se indispensável para comprovar a regularidade da
representação processual, o que se averigua por intermédio do instrumento
do mandato, exigência que se aplica, inclusive, na Justiça Eleitoral.
Embargos rejeitados.”
(Ac. no 5.522, de 25.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“(...) 1. Em face da deficiência na formação do agravo de instrumento e
ausentes peças essenciais à compreensão da controvérsia, não há como se
conhecer do agravo de instrumento, incidindo, na espécie, a Súmula-STF
no 288. Agravo de instrumento não conhecido”. NE: Faltam cópias da
certidão de publicação do acórdão no recurso eleitoral, dos embargos de
declaração, do respectivo acórdão e da certidão de sua publicação, e não
consta o inteiro teor do primeiro acórdão regional, mas apenas o voto
vencedor, sem o voto vencido.
(Ac. no 5.822, de 16.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. (...) Fundamentos da decisão
não infirmados. Negado provimento.” NE: “(...) com base no art. 2o da
Res.-TSE no 21.477, DJ de 5.4.2003, a cópia do recurso especial é peça
necessária à compreensão da controvérsia.”
(Ac. no 5.409, de 1o.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Alegação. Equívoco.
Relatório. Procedência. Alegação. Contradição. Motivo. Ausência.
Traslado. Fita. Videocassete. Improcedência. Vedação. Exame. Prova. Sede.
Recurso especial. Ocorrência. Discussão. Matéria. Processo. Fundamento.
Art. 77 da Lei no 9.504/97. 1. A indicação constante do relatório de que a
matéria não demanda despacho de admissibilidade, embora equivocada,
não impedia, estando os autos devidamente instruídos, a conversão do
agravo de instrumento em recurso especial, com o conseqüente julgamento
do apelo. (...) 3. Em sede de agravo de instrumento e sendo a matéria
exclusivamente de direito, prescinde-se de traslado da fita de videocassete,
até porque, em recurso especial, não se reexaminam fatos e provas, a teor
da Súmula-STF no 279. Embargos recebidos em parte.”
(Ac. no 5.084, de 21.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo. (...) Formação. Procuração. Ausência. Não conhecido. Incumbe
ao agravante a correta formação do agravo, realizando a juntada da cópia
dos documentos necessários ou solicitando à secretaria do Tribunal
Regional que faça o traslado das peças que indicar, recolhendo o valor
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devido (Res.-TSE no 21.477/2003). No caso, não foi indicada para traslado
nem apresentada a procuração.”
(Ac. no 4.644, de 29.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac.
no 4.665, de 18.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo de instrumento. Traslado incompleto. Não conhecido”. NE: Houve
determinação do TRE para que o agravante providenciasse, às suas
expensas, a cópia das peças indicadas para formação do agravo de
instrumento. De acordo com a Resolução no 21.477/2003, a
responsabilidade pela formação do agravo é da secretaria dos tribunais
regionais e das partes o recolhimento do valor das cópias das peças que indicar.
(Ac. no 4.620, de 29.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo de instrumento. (...) Ação de impugnação de mandato eletivo.
Formação do instrumento. Ausência de peças. Recurso não conhecido.
Incumbe ao agravante a correta formação do agravo, realizando a juntada
da cópia dos documentos necessários para a compreensão da controvérsia
ou solicitando à secretaria do Tribunal Regional que faça o traslado das
peças que indicar, recolhendo os valores devidos (Res.-TSE no 21.477/
2003).”
(Ac. no 4.621, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac.
no 5.108, de 16.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental em agravo de instrumento. Ausência de traslado dos
acórdãos recorridos. Não-indicação. Ônus da parte. Inviável a juntada de
peças no momento da interposição do agravo regimental. Res.-TSE no

21.477, de 28.8.2003. 1. Não cabe a juntada de qualquer documento no
momento da interposição do agravo regimental, quando a parte deixou de
fazê-lo na oportunidade do ajuizamento do agravo de instrumento. 2.
Embora, no âmbito da Justiça Eleitoral, seja a formação do agravo de
instrumento incumbência da Secretaria do Tribunal, cumpre ao agravante
indicar as peças que deseja ver trasladadas, sob pena de somente serem
juntadas as peças obrigatórias, mencionadas no art. 279, § 2o, do Código
Eleitoral. 3. Agravo improvido.”
(Ac. no 4.583, de 13.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)
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“Agravo – formação do instrumento. Os autos do agravo, bifurcação do
processo, hão de estar formados com as peças obrigatórias e as essenciais à
elucidação do acerto ou desacerto do ato atacado. Em jogo o
prequestionamento, inerente aos recursos de natureza extraordinária –
verbetes nos 211 do Superior Tribunal de Justiça e 356 do Supremo Tribunal
Federal, que devem ser considerados de maneira conjunta, de modo a que
seja elucidada, sob o ângulo pedagógico, a razão de ser do referido
instituto, qual seja, o cotejo a exigir o debate e a decisão prévios do tema
jurídico –, indispensável é o traslado da petição dos embargos
declaratórios, com os quais o órgão julgador foi instado a emitir
entendimento explícito sobre a matéria de defesa.”
(Ac. no 4.243, de 25.9.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; red. designado Min.
Marco Aurélio.)

Provimento para melhor exame – Cabimento de recurso

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Processual civil. Decisão que
determinou a subida de recurso especial eleitoral. (...) 2. A decisão que
provê agravo de instrumento, determinando a subida de recurso especial
eleitoral para melhor exame, por não enfrentar o mérito da questão é, em
regra, irrecorrível. 3. Precedentes desta Corte, do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 5.696, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido
o Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 5.249, do mesmo relator.)

“Agravo de instrumento. Decisão. Relator. Provimento. Apreciação.
Recurso especial. Agravo regimental. Não-cabimento. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 1. Não cabe
agravo regimental contra decisão que dá provimento a agravo de
instrumento para melhor exame do recurso especial. 2. Tal entendimento
somente não se aplica nas hipóteses em que se averigua óbice ao
conhecimento do próprio agravo de instrumento, tais como
intempestividade, deserção e falta de peças obrigatórias na formação do
apelo. Agravo regimental desprovido.”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 5.974, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Agravo – formação do instrumento. Os autos do agravo, bifurcação do
processo, hão de estar formados com as peças obrigatórias e as essenciais à
elucidação do acerto ou desacerto do ato atacado. Em jogo o
prequestionamento, inerente aos recursos de natureza extraordinária –
verbetes nos 211 do Superior Tribunal de Justiça e 356 do Supremo Tribunal
Federal, que devem ser considerados de maneira conjunta, de modo a que
seja elucidada, sob o ângulo pedagógico, a razão de ser do referido
instituto, qual seja, o cotejo a exigir o debate e a decisão prévios do tema
jurídico –, indispensável é o traslado da petição dos embargos
declaratórios, com os quais o órgão julgador foi instado a emitir
entendimento explícito sobre a matéria de defesa”. NE: Cabimento do
recurso de agravo regimental contra decisão do relator que determinou a
subida de recurso especial, em agravo de instrumento a que faltava traslado
de peça essencial.
(Ac. no 4.243, de 25.9.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; rel. designado
Min. Marco Aurélio.)
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Cabimento

“(...) 2. O agravo regimental não é meio próprio para se argüir divergência
jurisprudencial, ainda mais quando não realizado o confronto analítico nem
demonstrada a similitude fática. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgAg no 7.300, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: “(...) contra decisão monocrática do relator, o recurso cabível é o
agravo regimental, porém, no caso, atento ao princípio da fungibilidade,
recebo o presente agravo de instrumento como regimental.” (Ementa não
transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 5.10.2006 no AgRgREspe no 27.027, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo
sentido o Ac. de 3.10.2006 no AgRgRO no 1.013, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Contra decisão do relator que nega seguimento a recurso especial,
cabível é o agravo regimental (RITSE, art. 36, § 8o). O manejo de agravo de
instrumento, na hipótese, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação
do princípio da fungibilidade. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.236, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão que, à
unanimidade, não conheceu de recurso especial eleitoral, em razão da não-
comprovação da condição de delegado de partido por parte de quem
subscreve o apelo especial. 2. O sistema processual pátrio não admite
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada. (...)”
(Ac. de 21.9.2006 no AgRgREspe no 26.528, rel. Min. José Delgado.)
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“(...) 2. Nos termos do art. 36, § 8o, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral, da decisão do relator cabe agravo regimental. (...)”
(Ac. de 29.8.2006 no AgRgRO no 911, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Consulta. Propaganda eleitoral. Engenho publicitário. Outdoor.
Questionamento. Dimensão. Decisão monocrática. Não-conhecimento.
Agravo regimental. Exame. Pedido de reconsideração. 1. Por não se tratar
de decisão com conteúdo jurisdicional, incabível agravo regimental, com
base no art. 36, § 8o, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral,
devendo o apelo ser examinado como pedido de reconsideração. (...)”
(Res. no 22.385, de 22.8.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) 1. Não cabe agravo regimental contra decisão que aprecia pedido de
liminar, em sede de habeas corpus, relevando-se até mesmo o caráter célere
da impetração. (...)”
 (Ac. de 8.8.2006 no AgRgHC no 545, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo de instrumento. Decisão. Relator. Provimento. Apreciação.
Recurso especial. Agravo regimental. Não-cabimento. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 1. Não cabe
agravo regimental contra decisão que dá provimento a agravo de
instrumento para melhor exame do recurso especial. 2. Tal entendimento
somente não se aplica nas hipóteses em que se averigua óbice ao
conhecimento do próprio agravo de instrumento, tais como
intempestividade, deserção e falta de peças obrigatórias na formação do
apelo. Agravo regimental desprovido.”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 5.974, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Em mandado de segurança é incabível agravo regimental contra
decisão denegatória de liminar (Súmula-STF no 622).”
(Ac. no 3.393, de 17.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Interposição de agravo regimental contra acórdão. Erro grosseiro.
Não-conhecimento. Precedente. Não-conhecimento do agravo e
determinação de arquivamento dos autos.”
(Ac. no 823, de 6.10.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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Competência

“Representação. Art. 97, parágrafo único, da Lei no 9.504/97. Decisão.
Presidente. Tribunal Regional Eleitoral. Agravo regimental. Avocação.
Competência. Relator originário. Cassação. Liminar. Medida cautelar.
Impossibilidade. Devido processo legal. Violação. 1. Constitui patente
violação do devido processo legal a decisão de presidente de Tribunal
Regional Eleitoral que, ante a interposição de agravo regimental em sede de
medida cautelar, avoca a competência do relator originário e cassa decisão
liminar por ele proferida. Liminar concedida, em face da iminência do
término da propaganda eleitoral gratuita, para restabelecer os efeitos da
liminar dada pelo relator originário.”
(Ac. no 727, de 30.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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ARGÜIÇÃO DE IMPEDIMENTO

Generalidades

“Recurso especial. Agravo regimental. Representação. Exceção de
impedimento. Juiz eleitoral. Natureza administrativa. Ausência. Conflito
judicial. Afastamento. Incidência. Art. 95 da Lei no 9.504/97. Agravo
desprovido.”
(Ac. de 21.3.2006 no AgRgREspe no 25.287, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Exceção de impedimento. Intempestividade. Improvimento. A exceção
de impedimento deverá ser argüida na primeira oportunidade que se
apresente para falar nos autos.”
(Ac. no 21.238, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Agravo regimental em medida cautelar. Impedimento de membros do
regional. Alegação posterior ao julgamento, pelo TRE, desfavorável à
parte. Preclusão. I – Alegação de impedimento de membros do TRE após o
julgamento da causa, desfavorável ao impetrante. Preclusão ocorrente. (...)”
(Ac. no 1.343, de 1o.6.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Eleitoral. Representação: Prática de conduta vedada pelo art. 41-A da Lei
no 9.504/97, acrescentado pelo art. 1o da Lei no 9.840, de 28.9.99: Compra
de votos. (...) III – Impedimento e suspeição de juízes do TRE: não-
acolhimento. (...)” NE: Preliminar de parcialidade de juíza do TRE, em
razão de parentesco por afinidade em terceiro grau com candidato a
deputado federal. “(...) O incidente deveria ter sido suscitado antes do
julgamento, pelo TRE, em petição fundamentada (CPC, arts. 138, § 1o, e
312). Oposta a exceção, tardiamente, incide, no caso, a preclusão. (...)
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Penso que a juíza possa estar impedida sim, mas a argüição de impedimento
foi feita a destempo. O Código de Processo Civil estabelece o tempo em que a
exceção deve ser oposta. Ou seja, não se pode aguardar o voto para se argüir o
impedimento. (...)”
(Ac. no 21.264, de 27.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Eleitoral. Agravo regimental em mandado de segurança. Impedimento de
membros do regional. Alegação posterior ao julgamento, pelo TRE,
desfavorável à parte. Preclusão. I – Alegação de impedimento de membros
do TRE após julgamento da causa, julgamento desfavorável ao impetrante.
Preclusão ocorrente. II – Agravo improvido”.
(Ac. no 3.167, de 20.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)



89JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Generalidades

NE: “(...) rejeito a alegação de que o Tribunal não poderia examinar a
presente representação, em face de impedimento ou suspeição. No caso, a
representação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral tendo em vista
o argüido desvirtuamento da propaganda veiculada no horário eleitoral
gratuito, que estava sendo utilizada para proferir ofensas dirigidas à Corte.
O fato de o Tribunal ter indeferido o pedido de registro de candidato (...)
não constitui fundamento a ensejar alegada suspeição ou impedimento.
Demais disso, ao contrário do que alega os representados, a Corte não é
parte na representação, nem é interessada no julgamento da causa, de modo
a ensejar a incidência do disposto nos arts. 134, I, e 135, V, do CPC.”
(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 20.9.2006 na Rp no 1.159, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Exceção ritual. Suspeição. Apresentação após o prazo legal.
Intempestividade reconhecida. (...) Aplicação do art. 305 do CPC.
Precedentes. A exceção de suspeição deve ser ajuizada no prazo de 15 dias,
contados do fato que a ocasionou, sob pena de preclusão.”
(Ac. de 24.8.2006 no AgRgAg no 6.795, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Exceção de suspeição. Processamento. (...) Na Justiça Eleitoral, como
na Justiça Comum, a exceção de suspeição há de ser dirigida, inicialmente,
ao juiz tido por suspeito pelo excipiente. Acolhida a argüição pelo juiz
excepto, não se instaura lide e a ação, na qual a argüição foi feita, há de ser
submetida ao exame e julgamento de outro magistrado. Não acolhida a
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argüição de suspeição pelo juiz, deve ela ser mandada ao Tribunal a que
submetido o magistrado. (...)”
(Ac. de 30.5.2006 no MS no 3.423, rel. Min. Caputo Bastos; red. designado Min.
Gerardo Grossi.)

“Exceção de suspeição. Juiz. Concessão. Liminar. Ação de investigação
judicial eleitoral. Suspensão. Diplomação. Oposição. Prazo. Quinze dias.
Início. Fato que deu origem. Exame. Mérito. Impossibilidade. Supressão.
Instância. Invasão. Competência. Art. 460 do Código de Processo Civil.
(...)”
(Ac. de 18.5.2006 no AgRgREspe no 25.683, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Exceção de suspeição. Atuação como advogado-geral da União.
Improcedência. O fato de em certa ação popular haver o excepto, na
qualidade de advogado-geral da União, atuado em defesa do presidente da
República, integrado este último a certo partido, não gera suspeição quanto
ao ofício judicante em processos eleitorais que de algum modo envolvam o
partido do presidente.”
(Ac. de 9.3.2006 na ExSusp no 23, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Exceção de suspeição. Parcialidade partidária. Não-demonstração.
Ausência de indicação de fato que caracterize a hipótese prevista no
art. 135, V, do CPC. (...)” NE: Oposição de exceção de suspeição em face
de ministro do TSE. “O agravo regimental não merece provimento, uma
vez que são duas as hipóteses de cabimento de exceção de suspeição no
âmbito da Justiça Eleitoral: a parcialidade partidária e os casos previstos na
lei processual (nestes autos, o inciso V do art. 135 do Código de Processo
Civil).”
(Ac. de 19.12.2005, no AgRgExSusp no 22, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Exceção de suspeição. Rejeição liminar. Impropriedade. Articulada a
parcialidade do órgão julgador, tendo em conta declarações feitas,
antecipadamente, quanto ao desfecho de pedido formulado em ação, impõe-
se, ante a recusa, a instrução do processo, ouvindo-se o rol de
testemunhas.” NE: “Em se tratando de exceção de suspeição, não cabe a
participação de terceiros. Tem-se o excipiente e o excepto. E não cabe
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cogitar da figura do assistente litisconsorcial, pelo que propugno o
indeferimento da participação. (...)”
(Ac. no 25.313, de 18.10.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Exceção de suspeição. Perda de objeto. Perde utilidade a exceção de
suspeição quando o excepto deixa de integrar o Colegiado. (...)”
(Ac. no 21.498, de 30.8.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo
sentido o Ac. no 21.626, de 30.8.2005, do mesmo relator.)

“Recurso especial. Exceção de suspeição (art. 135, V, do CPC).
Investigação judicial eleitoral. Suspensão do processo. Sentença proferida
pelo juiz excepto. Suspeição não caracterizada. A exceção de suspeição há
de basear-se em uma das hipóteses enumeradas no Código de Processo
Civil ou ainda por motivo de parcialidade partidária (art. 28, § 2o, do
Código Eleitoral). Para que incida o art. 135, V, do CPC, é necessário que
haja prova do interesse do excepto na condução da causa. Não caracteriza
suspeita de parcialidade o fato de o juiz proferir sentença contrária às
pretensões da parte, uma vez que a decisão é passível de impugnação pela
via recursal própria. Recurso especial provido.”
(Ac. no 25.157, de 31.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Exceção de suspeição. Ação de investigação judicial eleitoral. (...)
Relações de conhecimento ou convívio social não constituem motivos de
suspeição. Precedente. Inimizade pessoal não comprovada. (...)”
(Ac. no 21.463, de 15.2.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Exceção de
suspeição. Preclusão de parte das alegações (art. 138, § 1o, do CPC).
Inconsistência quanto às demais. Ausência de indicação de fato que atraía a
incidência do art. 135, I, IV e V, do CPC. Aplicação do art. 36, § 6o, RITSE.
Agravo regimental improvido.”
(Ac. no 21, de 6.4.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Recurso especial. Exceção de incompetência oposta fora do prazo.
Preclusão. Reexame de provas. Recurso improvido.” NE: “A Corte
Regional (...) registrou que o excepto tomou posse como procurador do
Município de João Pessoa em 1o.1.97 e que o contrato de prestação de
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serviços foi publicado no Diário Oficial da Paraíba em 3.4.2003. Portanto
a exceção de suspeição, ajuizada em 13.5.2003, seria intempestiva, quer se
considere o prazo de 5 dias previsto no Regimento Interno do TRE/PB ou o
prazo de 15 dias previsto no art. 305 do Código de Processo Civil.”
(Ac. no 21.372, de 21.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

“Exceção de suspeição. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Processo
eleitoral. Amizade com candidato a presidente. Fato público. Proximidade
do pleito. Decisões já tomadas. Ausência de indicação e comprovação de
fatos que demonstrem proteção ou favorecimento de candidato. 1. A
jurisprudência do TSE admite a argüição de suspeição de magistrado para
todo o processo eleitoral (recursos especiais eleitorais nos 13.098, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, e 15.293, rel. Min. Eduardo Ribeiro). 2. A
simples alegação de amizade não basta para fundamentar suspeição do
magistrado. 3. Indeferimento.”
(Ac. no 19, de 30.9.2002, rel. Min. Fernando Neves.)
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ATO PROCESSUAL VIA FAX

Generalidades

“Agravo regimental. Representação. Recurso especial. Transmissão via fac-
símile. Início. Horário normal. Tempestividade. (...) 1. Se a transmissão do
recurso, via fax, ocorreu sem interrupção, mesmo que encerrada após o
término do expediente forense, não há falar em intempestividade. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 6.983, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso. Embargos declaratórios. Conversão em agravo. Inviabilidade. Os
embargos declaratórios são cabíveis quer se trate de ato decisório do relator
ou do Colegiado, incumbindo ao autor do ato julgá-los. A organicidade do
Direito, especialmente do instrumental, obstaculiza a conversão automática
dos embargos declaratórios, protocolados contra decisão do relator, em
agravo para julgamento pelo Colegiado”. NE: Trecho do voto do relator,
vencido na parte em que convertia os embargos em agravo regimental:
“Quanto à tempestividade do recurso, embora interrompida a transmissão
do fac-símile no dia 9.2.2005, último dia do prazo recursal, é de se
considerar como tempestiva a transmissão do dia 10.2.2005, à vista do que
atestado nos autos pelo setor próprio, acerca do término do expediente. (...)
Outro ponto a enfatizar é que se faz desnecessária a apresentação dos
originais no prazo do art. 2o da Lei no 9.800/99 (...)”
(Ac. no 24.602, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min. Marco
Aurélio.)

“Fac-símile. Formalidade. Lei no 9.800/99. Mitigação. Na dicção da
ilustrada maioria dos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, em relação
a qual guardo profunda reserva, em processo de competência da Justiça
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Eleitoral não incide a norma da Lei no 9.800/99 relativa à apresentação do
original transmitido via fac-símile. (...)”
(Ac. no 67, de 3.5.2005, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido os acórdãos
nos 3.276 e 5.222, de 3.5.2005, do mesmo relator.)

“Representação. Investigação judicial. Rito. Lei de Inelegibilidade.
Adoção. Possibilidade. Abuso do poder econômico. Conduta vedada.
Comprovação. Sanções. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Prefeito e
vice-prefeito. (...)” NE: “(...) os embargos de declaração foram
protocolizados via fac-símile, em 11.2.2004, não constando no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP) deste Tribunal o
registro dos respectivos originais, que deveriam ter sido apresentados no
prazo de cinco dias, nos termos da Lei no 9.800/99. Não obstante, este
Tribunal Superior editou a Resolução no 21.711, DJ de 26.4.2004, dispondo
sobre a utilização de sistema de dados e imagens por fac-símile ou pela
Internet, para a prática de atos processuais no âmbito do TSE. Ficou
estabelecido no art. 12 dessa resolução a dispensa da apresentação dos
originais das petições interpostas via fac-símile. Em face disso,
ponderando, ainda, que a tramitação do feito esteve suspensa, por
determinação do antigo relator, desde 3.3.2004, em face do ajuizamento de
exceção de suspeição que recentemente transitou em julgado, e
considerando o teor das alegações formuladas pelo ora recorrente, examino
desde logo os embargos.”
(Ac. no 21.316, de 18.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac.
no 188, de 3.5.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Embargos de declaração. Erro material. Acolhimento. Agravo
regimental. Tempestividade. (...) Evidenciado o erro material, acolhem-se
os embargos declaratórios para reconhecer a tempestividade do agravo
regimental. (...)” NE: Reconhecida a tempestividade do agravo regimental
quando o início da transmissão do fax se deu antes do encerramento do
expediente.
(Ac. no 24.694, de 11.11.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Agravo regimental via fac-símile. Petição ilegível. Responsabilidade
do interessado. Não-conhecimento. As petições incompletas ou ilegíveis
não serão protocoladas. A adequada remessa das mensagens e a
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tempestividade do peticionamento pelo sistema eletrônico de transmissão
de dados e imagens serão de inteira responsabilidade do remetente. Os
riscos de não-obtenção de linha ou de conexão, ou de defeito de
transmissão ou de recepção, correrão à conta do remetente e não escusarão
o cumprimento dos prazos legais, cabendo ao interessado certificar-se da
regularidade da recepção. (...)”
(Ac. no 22.745, de 11.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Apelo interposto via fac-símile.
Deficiência da peça. Ultrapassado o prazo recursal. Agravo não
conhecido”. NE: Petição de agravo regimental enviada sem as razões de
recurso; “o defeito de transmissão ou de recepção correrá por conta e risco
do interessado e não escusará o cumprimento dos prazos legais”.
(Ac. no 22.751, de 19.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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COISA JULGADA

Erro da Justiça Eleitoral

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. no 24.845, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Min.
Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Medida cautelar. Negado seguimento. Erro na
intimidade da Justiça Eleitoral afasta a preclusão, mas não a coisa julgada.
Negado provimento.”
(Ac. no 1.531, de 16.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Procedimento administrativo

“Agravo regimental. Recurso especial. Domicílio. Transferência.
Procedimento administrativo. Mandado de segurança. Cabimento.
Assistência. Admissão. (...) 2. A decisão judicial relativa à transferência de
domicílio é de natureza administrativa, não fazendo coisa julgada. Pode,
assim, ser atacada por mandado de segurança.”
(Ac. de 14.2.2006 no AgRgAgRgREspe no 24.844, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“Recurso especial. Representação. Pesquisa eleitoral. Divulgação. Ausência
da indicação das localidades para realizar a pesquisa de opinião.
Procedimento administrativo. Existência de coisa julgada. Recurso
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conhecido e provido. 1. A existência de representação já julgada com o
objetivo de apurar irregularidade de pesquisa eleitoral impede a
interposição de uma nova ação no mesmo sentido.” NE: “(...) no caso não
há lide, mas mero procedimento administrativo destinado a aferir se
determinadas obrigações foram ou não atendidas. Nesse contexto, creio ser
possível falar em coisa julgada lato sensu (...)”.
(Ac. no 21.021, de 4.11.2003, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Min.
Fernando Neves.)
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CONSULTA

Cabimento

“Consulta. Processo eleitoral não concluído. Caso concreto. Matéria não
eleitoral. Situação ocorrida após a diplomação. Não-conhecimento. 1. Nos
termos da informação da Asesp, iniciado o processo eleitoral, que se
estende até a diplomação dos eleitos, a jurisprudência desta Corte é de não
se apreciar consultas, a fim de se evitar pronunciamento sobre caso
concreto. (...) 2. A competência da Justiça Eleitoral cessa com a diplomação
dos eleitos. (...)”
(Res. no 22.488, de 28.11.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Processo administrativo. Cadastro eleitoral. Acesso. Receita Federal. Não-
conhecimento. Não se conhece de consulta pertinente a assunto
administrativo de Tribunal Regional Eleitoral.”
(Res. no 22.486, de 21.11.2006, rel. Min. Cezar Peluso; no mesmo sentido a Res.
no 22.251, de 6.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Consulta. Deputado federal. Matéria processual. Não-conhecimento.” NE:
Conhecimento de consulta sobre questões processuais referentes à ação de
impugnação de mandato eletivo por referir-se a fase do processo eleitoral
ainda não iniciada e negação da resposta por referir-se a matéria
processual.
(Res. no 22.391, de 29.8.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 2. Este Tribunal tem reiteradamente manifestado-se pela
impossibilidade de conhecimento de consultas após o início do período
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eleitoral, que começou em 10 de junho, termo inicial para as convenções
partidárias. (...)”
(Res. no 22.385, de 22.8.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro; no mesmo sentido a Res.
no 22.307, de 1o.8.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto; a Res. no 22.308, de
1o.8.2006, rel. Min. Caputo Bastos; a Res. no 22.281, de 29.6.2006, rel. Min. José
Delgado; e a Res. no 22.255, de 20.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Consulta. Deputado federal. Vice-prefeito. Segundo mandato.
Possibilidade. Terceiro mandato. Mesma chapa ou diversa. Processo
eleitoral iniciado. Não-conhecimento. Iniciado o processo eleitoral, não se
conhece de consulta. Hipótese que se aplica aos pleitos estadual e
nacional.” NE: “(...) embora a consulta se refira a eleição de vice-prefeito,
cujo processo não está em curso nesse ano eleitoral, a hipótese descrita
aplica-se aos pleitos estadual e nacional, razão pela qual não considero
oportuna sua análise nesse período.”
(Res. no 22.309, de 1o.8.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Magistrado. Participação em TRE. 1. Ex-membro titular ou substituto.
Assunção da titularidade de zona eleitoral. Inadmissibilidade. Inclusão no
final da lista de antiguidade. 2. Substituto atual. Cumulação de cargo de
titular de zona eleitoral. Inadmissibilidade. 3. Consultas de cunho
administrativo não eleitoral, conhecidas em razão da relevância do tema.
Aplicação da Res.-TSE no 21.009/2002. (...)”
(Res. no 22.314, de 1o.8.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Extensão. Efeito. Restrição à obtenção de quitação eleitoral. Dirigente
partidário. Multa aplicada exclusivamente à agremiação política. Ausência
de pagamento. Impossibilidade. Inexistência de registro no cadastro
eleitoral. (...)” NE: “(...) conquanto tenha a Aesp se pronunciado pelo não-
conhecimento, por se tratar, na espécie, de matéria administrativa, a
questão possuía, também, contornos eleitorais, uma vez que a quitação
eleitoral constitui requisito a ser aferido na apreciação do pedido de
registro de candidatura. (...)”
(Res. no 22.263, de 29.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Consulta. Disciplina. Formação. Coligações. Regra. Verticalização. Res.-
TSE no 22.161/2006. (...) 2. Estando em curso o período para a realização
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das convenções partidárias, que ocorre entre 10 e 30 de junho, nos termos
do art. 8o, caput, da Lei no 9.504/97, não há como se enfrentar
questionamento relativo à formação de coligações, tema que, aliás, já foi
suficientemente enfrentado pelo Tribunal. (...)”
(Res. no 22.254, de 20.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido a Res.
no 22.253, de 20.6.2006, do mesmo relator.)

“Consulta. Arts. 5o, 93, 120 e 121, da Constituição Federal. Critérios de
escolha de juízes para compor tribunais regionais eleitorais. Direito
administrativo constitucional. Pedido não conhecido. Precedentes. Não se
conhece de consulta que vise à orientação acerca de matéria não eleitoral.”
(Res. no 22.235, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Consulta. Cessão de trio elétrico. Parlamentar candidato. Participação em
culto. Matéria não eleitoral. Não-conhecimento. 1. Não se conhece de
consulta que aborda matéria não eleitoral. Precedentes: Consultas nos 1.212,
DJ de 30.3.2006; 1.151, DJ de 7.10.2005; e 712, DJ de 30.8.2005.”
(Res. no 22.234, de 8.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Consulta. Prazo para desincompatibilização. Delegado federal do
Ministério do Desenvolvimento Agrário. Equivalência de atribuições a
secretário-geral de Ministério. 1. ‘A circunstância de poder identificar-se,
pelos dados da consulta, a situação individual que, no momento,
corresponda com exclusividade à hipótese formulada, não impede o seu
conhecimento, salvo se a questão é objeto de litígio já manifestado e posto
à decisão da Justiça Eleitoral’. (Precedente: Consulta no 706, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 1o.2.2002.) (...)”
(Res. no 22.230, de 8.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Consulta. Partido político. Comissão executiva nacional. Deliberação.
Convenção nacional. Escolha de candidatos e coligações. Convocação.
Justiça Eleitoral. ‘A Justiça Eleitoral não é competente para julgar matéria
interna corporis dos partidos políticos’. Precedentes da Corte. Não-
conhecimento.”
(Res. no 22.213, de 30.5.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)
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“Consulta. Matéria não eleitoral. Situações hipotéticas ocorridas após a
diplomação. Não-conhecimento. A competência da Justiça Eleitoral cessa
com a diplomação dos eleitos.”
(Res. no 22.196, de 9.5.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Consulta. Referência a certo tipo de associação. A simples referência a
certo tipo de associação, notada em várias localidades, não implica
individualização capaz de levar à conclusão de ter-se consulta sobre caso
concreto. (...)”
(Res. no 22.191, de 20.4.2006, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Consulta. Partido político. Não se conhece de consulta quando a
indagação a ser respondida admite a ressalva de que a situação seja
examinada caso a caso.”
(Res. no 22.184, de 11.4.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Consulta. Situação concreta. Revelando a consulta parâmetros específicos
e referentes a situação concreta de certo parlamentar – como é o
questionamento sobre a caracterização de propaganda eleitoral mediante
cartilha –, descabe o conhecimento.”
(Res. no 22.178, de 30.3.2006, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Consulta. Partido político. Funcionamento parlamentar. Matéria não
eleitoral. Não-conhecimento. O TSE não responde consulta envolvendo
questão relativa ao funcionamento dos partidos políticos.”
(Res. no 22.132, de 19.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo
sentido a Res. no 22.280, de 29.6.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Consulta. Referendo. Não-conhecimento. I – Deflagrado o processo
relativo ao referendo, com a publicação do respectivo calendário, não se
conhece de consulta sobre o tema.”
(Res. no 22.110, de 20.10.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Consulta. Indagação quanto à eficácia de emenda constitucional ao ADCT
para permitir alteração do processo eleitoral de 2006. Caso concreto. Não-
conhecimento.”
(Res. no 22.104, de 18.10.2005, rel. Min. Gilmar Mendes; no mesmo sentido a Res.
no 22.102, de 6.10.2005, do mesmo relator.)
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“Consulta. Matéria não eleitoral. Não-conhecimento”. NE: Consulta sobre a
possibilidade de magistrado aposentado receber cumulativamente os
proventos e os subsídios do cargo de deputado estadual, caso eleito
deputado estadual.
(Res. no 22.075, de 6.9.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Consulta. Matéria estranha ao campo eleitoral propriamente dito.
Cassação de mandato por Câmara de Vereadores. Não-conhecimento.”
(Res. no 22.056, de 9.8.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Competência. Consulta. Regência e natureza da matéria. A teor do
disposto no inciso XII do art. 23 do Código Eleitoral, a competência do
Tribunal Superior Eleitoral para responder consulta está ligada ao
envolvimento de tema eleitoral, sendo desinfluente a regência, ou seja, se
do próprio código, de legislação esparsa ou da Constituição Federal. (...)”
(Res. no 22.045, de 2.8.2005, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido a Res.
no 22.095, de 4.10.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Consulta. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. PRTB. Indagação.
Órgãos partidários. Pedido. Providências. Justiça Eleitoral. Existência.
Normas estatutárias. (...)” NE: Quanto à possibilidade de o TRE negar
anotação aos atos e decisões formuladas pelo órgão nacional do partido,
“não se trata de matéria eleitoral, não devendo, portanto, ser respondida,
uma vez que contraria o disposto no inciso XII do art. 23, do Código
Eleitoral”.
(Res. no 21.981, de 15.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Matéria não eleitoral. Consulta não conhecida”. NE: Consulta sobre “qual o
embasamento jurídico constitucional que determina a necessidade da consulta
plebiscitária na área do estado original e não apenas na área que deseja
desmembrar-se”, em face do que estabelece o art. 7o da Lei no 9.709/98.
(Res. no 21.949, de 9.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Consulta. Matéria eleitoral em tese. Parte legítima. Iniciado o período
eleitoral. Impossibilidade. Apreciação. Não conhecida”.
(Res. no 21.835, de 22.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido a Res.
no 21.896, de 19.8.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Consulta. Recebimento. Petição. Programa eleitoral. Transmissão.
Emissora. Incapacidade técnica. Exame. Competência. Juiz eleitoral.” NE:
Parecer da Assessoria Especial da Presidência: “(...) pugnamos, sub
censura, pelo não-conhecimento da consulta, por entendermos, na esteira
da reiterada jurisprudência da Casa, que se pretende dirimir caso concreto”.
(Res. no 21.764, de 18.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Formulação inespecífica

“(...) Não se conhece de consulta que não apresenta com exatidão o
questionamento que pretende ver respondido.”
(Res. no 22.419, de 19.9.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Consulta. Pré-candidato. Entrevista. Exposição. Propostas. Campanha.
Vedação. Referências a outros candidatos. Ausência de especificidade.
Mandato anterior. Exposição. Realizações. Possibilidade. (...) 2. Segunda
indagação: não-conhecimento. Precedentes deste Tribunal consagram o
entendimento de não se conhecer de consulta quando a formulação admitir
ressalvas e interpretações casuísticas (Res.-TSE no 22.184, rel. Min.
Gerardo Grossi, DJ de 5.5.2006 e Res.-TSE no 22.176, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ de 9.5.2006). (...)” NE: “O segundo ponto da consulta:
‘Pode o pré-candidato se referir a outro(s) pré-candidatos que apóia?’ traz
indagação que não foi realizada de modo específico. Não foi definida a
qualidade dos apoiados; se seriam correligionários ou filiados a outras
agremiações partidárias.”
(Res. no 22.231, de 8.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“(...) III – Não se conhece de questionamentos formulados em termos
amplos. (...)”
(Res. no 22.095, de 4.10.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Consulta. Legalidade. Repasse. Partido político. Contribuição. Auxílio.
Publicidade. Gastos eleitorais. Período eleitoral e não eleitoral. Formulação
ampla. (...) I – Não se conhece da consulta quando a formulação não
apresenta a necessária especificidade para que possa ser respondida pela
Corte, bem como quando posta em termos muito amplos.”
(Res. no 22.094, de 4.10.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido a
Res. no 22.176, de 30.3.2006, do mesmo relator.)
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“Consulta. Formulação ampla. Não-conhecimento. Precedente. Não se
conhece de consulta formulada em termos genéricos.”
(Res. no 21.794, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Consulta. Eleições 2004. Não se conhece da consulta quando formulada
em termos muito amplos, em virtude de ser possível uma diversidade de
hipóteses que podem reclamar soluções distintas.”
(Res. no 21.776, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie; no mesmo sentido a
Res. no 22.247, de 8.6.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Consulta. Eleição 2004. Elegibilidade. Parentesco. Município distinto.
Ausência de formulação. (...) III – Impede o conhecimento da consulta a
formulação de itens não claros, com termos tão amplos, que possam
alcançar diversas hipóteses, os quais podem reclamar soluções distintas.”
(Res. no 21.662, de 16.3.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Consulta. Candidatura. Prefeito. Servidor. Cargo em comissão.
Afastamento definitivo. Exoneração. Prazo. 1. O servidor público ocupante
de cargo em comissão deverá exonerar-se no prazo de três meses anteriores
às eleições para se candidatar ao cargo de prefeito.” NE: Segundo item da
consulta: “2. Ex-esposa de prefeito, atualmente deputada estadual, poderá
concorrer ao cargo de prefeita?” O TSE não conheceu da consulta em
relação a esse questionamento, em razão de o consulente não ter indicado
quando teria ocorrido a dissolução da sociedade conjugal, permitindo a
indagação diversas interpretações, o que impede resposta única.
(Res. no 21.641, de 26.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta. Indagação formulada que permite diversas interpretações.
Circunstância que impede resposta única. Consulta não conhecida.” NE:
Teor da consulta: “Cidadão sabidamente filho de prefeito reeleito, embora
não registrado civilmente como tal pode candidatar-se a sua sucessão?” Na
decisão, o TSE glosou a expressão “sabidamente” para concluir que seu
uso permitia diversas interpretações.
(Res. no 21.579, de 2.12.2003, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido a Res.
no 22.237, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluzo.)
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Legitimidade

“Consulta formulada por deputada estadual. Parte ilegítima. Não-
conhecimento. O Tribunal Superior Eleitoral não responde às consultas que
lhe forem feitas por autoridade sem jurisdição federal (art. 23, XII, do CE).”
(Decisão sem número na Cta no 1.337, de 1o.8.2006, rel. Min. José Delgado; no
mesmo sentido a decisão sem número na Cta no 1.085, de 8.6.2004, rel. Min.
Fernando Neves.)

“Magistrado. Participação em TRE. 1. Ex-membro titular ou substituto.
Assunção da titularidade de zona eleitoral. Inadmissibilidade. Inclusão no
final da lista de antiguidade. 2. Substituto atual. Cumulação de cargo de
titular de zona eleitoral. Inadmissibilidade. 3. Consultas de cunho
administrativo não eleitoral, conhecidas em razão da relevância do tema.
Aplicação da Res.-TSE no 21.009/2002. (...)” NE: “Também o regimento
interno desta Corte, no art. 8o, f, complementa a disposição conferindo
legitimidade aos tribunais regionais eleitorais para formular consultas sobre
matéria eleitoral. O caso é de matéria de cunho administrativo não eleitoral,
o que (...) inviabilizaria conhecimento da consulta.”
(Res. no 22.314, de 1o.8.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Processo administrativo. Questionamento. Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Orientação. (...) Consulta.
Ilegitimidade. Art. 23, XII, do Código Eleitoral. Não-conhecimento.”
(Res. no 22.092, de 27.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Processo administrativo. Corregedoria Regional Eleitoral do Distrito
Federal. Realização. Referendo. Autorização. Utilização. Critérios.
Prorrogação. Biênio. Juízes eleitorais. Res.-TSE no 21.009. Consulta.
Ilegitimidade. Art. 23, XII, do Código Eleitoral. Não-conhecimento.”
(Res. no 22.084, de 15.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Consulta. Órgão investido do ofício judicante. Impropriedade. A atuação
judicante faz-se a partir do convencimento sobre a matéria constante do
processo. Descabe consulta a órgão superior.” NE: Consulta formulada por
presidente de TRE.
(Res. no 22.060, de 18.8.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)
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“Consulta. Matéria eleitoral. Parte legítima”. NE: Legitimidade de ministro
de Estado para formular consulta.
(Res. no 21.908, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Consulta. Petição on-line. Assinatura digital. Ausência. Ilegitimidade.
Consulente. Art. 23, XII, do Código Eleitoral. Não-conhecimento”. NE:
Ilegitimidade de advogado para formular consulta.
(Decisão sem número na Cta no 1.095, de 17.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Questão de ordem. Consulta. Dúvida quanto à identidade do consulente.
Oitiva da Câmara dos Deputados acerca do ocorrido. Encaminhamento dos
autos ao Ministério Público, se comprovada a falsidade ideológica”. NE:
“(...) proponho (...) que a Secretaria verifique a legitimidade do consulente
antes de as consultas serem respondidas”.
(Res. no 21.913, de 1o.6.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)
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Recurso ou mandado de segurança

“(...) 3. As decisões interlocutórias tomadas em sede de investigação
judicial, sob o rito do art. 22 da LC no 64/90, são irrecorríveis
isoladamente, devendo sua apreciação ser feita quando da interposição do
recurso próprio, haja vista que a matéria nela decidida não se sujeita à
preclusão imediata. (...)”
(Ac. de 5.10.2006 no REspe no 25.999, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Assistência. Decisão interlocutória em investigação judicial. Recurso.
Não-cabimento. Mandado de segurança. Admissão pelo TSE. Não cabe
recurso de decisão interlocutória proferida em processo de investigação
judicial. Na falta de recurso próprio, admite-se o uso do mandado de
segurança. (...)”
(Ac. no 25.281, de 6.10.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Contra decisão interlocutória em sede de ação de investigação judicial
eleitoral não cabe agravo de instrumento. Precedentes. Agravo desprovido.”
(Ac. no 5.459, de 27.9.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Captação ilícita de sufrágio. Lei no 9.504/97. Art. 41-A. Ausência de
cerceamento de defesa. Reexame de prova. Hipótese na qual o TRE
entendeu preclusa a alegação de cerceamento de defesa em virtude da
ausência de regular intimação e de indevida substituição de testemunhas.
Considerou não haver sido interposto recurso contra as decisões
interlocutórias impugnadas. Havendo a parte impetrado mandado de
segurança contra a decisão interlocutória, processo que segue o rito do art.
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22 da Lei Complementar no 64/90, não há falar em preclusão. (...) Agravo
desprovido”.
(Ac. no 5.604, de 21.6.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Impugnação de transferência de domicílio eleitoral. Decisão
interlocutória. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conheço do recurso. Da
decisão interlocutória proferida no processo eleitoral não cabe agravo, visto
que a matéria não é alcançada pela preclusão, podendo ser apreciada por
ocasião do julgamento de recurso contra a decisão de mérito, dirigido à
instância superior.”
(Ac. no 21.592, de 26.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial interposto de decisão interlocutória. Retenção, nos
termos do art. 542, § 3o, CPC. (...) Interposto recurso especial de decisão
interlocutória que não põe termo ao processo, ficará ele retido nos autos e
somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição
do recurso contra a decisão final, ou no prazo para as contra-razões, nos
termos do art. 542, § 3o, CPC. (...)”
(Ac. no 1.311, de 26.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Ação de investigação judicial eleitoral. Decisão interlocutória.
Irrecorribilidade. Precedentes. Negado provimento. Da decisão
interlocutória proferida em sede de investigação judicial eleitoral não cabe
recurso, visto que a matéria não é alcançada pela preclusão, podendo ser
apreciada por ocasião do julgamento de recurso contra a decisão de mérito,
dirigido à Corte Superior.”
(Ac. no 4.412, de 26.2.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os
acórdãos nos 4.140, de 26.8.2003, e 4.170, de 28.8.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Direitos Eleitoral e Processual. Agravo interno. Ação de impugnação de
mandato eletivo. Decisão interlocutória. Mandado de segurança. Não-
cabimento. Fundamentos não infirmados. Precedentes. Fundamentos não
infirmados pelo recorrente. Inadmissível o mandado de segurança como
sucedâneo de recurso próprio.” NE: “(...) quanto à alegada falta de
previsão, no Código Eleitoral, de recurso para atacar decisão interlocutória
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proferida em ação de impugnação de mandato eletivo, a orientação deste
Tribunal é no sentido de que cabível agravo para o Tribunal Regional (...)”.
(Ac. no 217, de 27.2.2003, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“Mandado de segurança. Decisão interlocutória. Cabimento. (...) 1. É
admissível a impetração de mandado de segurança contra decisão
interlocutória em ação de impugnação de mandato eletivo. (...)”
(Ac. no 20.724, de 12.12.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Desentranhamento de
documentos. Decisão interlocutória. Agravo. Mandado de segurança.
Cabimento.” NE: “Assim, atento à necessidade de se dar ampla defesa às
partes, à ausência de posicionamento firme desta Corte acerca da
admissibilidade de agravo contra decisão interlocutória e à possibilidade do
dano irreparável aos impetrantes, dou provimento ao presente recurso para
determinar o retorno dos autos à Corte de origem a fim de que esta aprecie
o mérito do mandado de segurança”.
(Ac. no 210, de 13.6.2002, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso ordinário. Mandado de segurança. Cabimento. Investigação
judicial. Despacho interlocutório. Admite-se o uso de mandado de
segurança contra decisões interlocutórias proferidas em investigação
judicial, desde que haja prejuízo irreparável a direito subjetivo público,
líquido e certo, ameaçado ou violado. Recurso a que se nega provimento.”
(Ac. no 191, de 16.4.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso em mandado de segurança. Investigação judicial eleitoral.
Decisão interlocutória. Mandado de segurança. Cabimento. (...) 1. Cabe
mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em
investigação judicial eleitoral, por não existir recurso hábil para evitar
eventual dano por ela causado. (...)”
(Ac. no 176, de 11.4.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Recurso. Mandado de segurança. Investigação judicial. Art. 22 da
LC no 64/90. ‘Quebra’ de sigilo bancário. Cheque. Falta de relação com os
fatos relatados na inicial. Providência inadequada. 1. É admissível o uso de
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mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em
investigação judicial. Precedentes. 2. (...) Concessão da segurança.”
(Ac. no 187, de 4.10.2001, rel. Min. Fernando Neves.)
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DECISÃO JUDICIAL

Acórdão

 Ementa

“(...) Ementa. Incorreção. Desconformidade. Parte dispositiva da decisão.
Irrelevância jurídica. (...) 1. A ementa não tem relevância jurídica para
alterar o que contido na parte dispositiva da decisão. (...)”
(Ac. de 30.3.2006 no REspe no 25.673, rel. Min. Caputo Bastos.)

 Supressão de parte do voto

“Eleitoral. Representação: Prática de conduta vedada pelo art. 41-A da Lei
no 9.504/97, acrescentado pelo art. 1o da Lei no 9.840, de 28.9.99: Compra
de votos. (...)” NE: “(...) quanto à supressão de parte do voto (...) os
recorrentes não demonstraram a ocorrência de prejuízo, razão pela qual não
cabe a repetição do ato, nos termos do art. 249, § 1o, do Código de Processo
Civil. (...)”
(Ac. no 21.264, de 27.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Voto vencido

“(...) Acórdão. Confecção.Votos vencidos. O voto vencido, a justificativa
de integrante da corrente minoritária, não é peça essencial à valia do
acórdão, cabendo ao prolator apresentá-la. (...)”
(Ac. no 25.296, de 6.12.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)
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Erro material

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento.
Ausência de omissão no acórdão a quo. Erro material. Existência.
Correção. Eleições 2000. (...) 4. Erro material na ementa do aresto
embargado. O processo refere-se, na verdade, às eleições 2000. 5.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão-somente para corrigir
erro material, sem efeitos infringentes.”
(Ac. de 10.10.2006 nos EDclAgRgAg no 6.808, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso especial. Petição. Recebimento como embargos de declaração.
Erro material. Proclamação do resultado do julgamento diversa do que
constou no voto. Correção de ofício. Possibilidade. 1. Afirma o Parquet
que ‘na proclamação do resultado essa Corte incidiu em erro material,
declarando o desprovimento do apelo, quando deveria ter declarado o seu
provimento.’ 2. Petição recebida como embargos de declaração para, de
ofício, corrigir-se o erro material, a fim de que conste na proclamação do
resultado do julgamento que o recurso especial do Ministério Público
Eleitoral foi provido.”
(Ac. de 29.9.2006 nos EDclREspe no 26.760, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. Revisão de decisão, de ofício, após a
ocorrência de trânsito em julgado. Erro material. Não-configuração. 1. A
decisão judicial, após ter transitado em julgado, não pode ser revista sob a
alegação de erro material, quando este não está caracterizado. 2. Considera-
se erro material o que consiste em equívoco sobre os nomes das partes;
soma, diminuição ou multiplicação indevida de operações aritméticas;
proclamação de resultado diferente do que o Colegiado assumiu; troca dos
nomes dos advogados, etc. 3. Não se considera erro material o fato de o
acórdão entender que a documentação existente nos autos, ao contrário da
informação colhida durante a assentada de julgamento, versar sobre
ausência de quitação eleitoral em face da não-apresentação de prestação de
contas de campanha, e não por ausência de comparecimento às urnas. 4.
Certo ou errado, o juízo firmado a respeito da prova documental, nas
circunstâncias acima reveladas, não caracteriza erro material que possa ser
corrigido de ofício. (...)”
(Ac. de 25.9.2006 no REspe no 27.070, rel. Min. José Delgado.)
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“Partido Trabalhista Nacional (PTN). Exercício financeiro de 2004. Res.-
TSE no 22.174/2006. Contas consideradas não prestadas. Petições
encaminhando documentos e pedido de reconsideração. Despacho. Erro
material. Data. Informação da Coordenadoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias (Coepa). Determinação de diligência. Nova petição.
Dilação de prazo. Chamamento do feito à ordem. 1. Deve-se chamar o feito
à ordem quando verificada a existência de erro material e deste decorram
atos que não poderiam ser determinados, em face da decisão prolatada pela
Corte. 2. Erro material consistente nas datas apostas no rosto das petições
de fls. 88 e 109. Correção para que sejam consideradas as datas de 7.4.2006
e 10.4.2006 em vez de 11.3.2006. 3. Validade da data é a da entrada no
protocolo. 4. Diligência determinada tendo como base a data cujo erro
material foi reconhecido. 5. Constatado o erro material, fica desconsiderada
a determinação da diligência e indeferido o pedido de dilação de prazo.
(...)”
(Res. no 22.405, de 5.9.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

Execução provisória

“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 ao regional completar o
julgamento do caso. Necessidade que o julgamento se complete para se
pleitear a execução, ainda que provisória, do julgado. Deferimento.”
(Ac. no 1.670, de 7.6.2005, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Recurso extraordinário eleitoral: carência de efeito suspensivo e
conseqüente exeqüibilidade imediata, que ao presidente do TSE é dado
determinar, ainda quando já interposto o recurso extraordinário.” NE: “(...)
agravo regimental contra decisão que determinou a execução imediata do
acórdão do Tribunal que lhes cassou os mandatos de prefeito e vice-prefeito
(...) por conduta vedada aos agentes públicos (Lei no 9.504/97, art. 73, IV).
(...) o caráter provisório da execução imediata do acórdão não a
impossibilita no âmbito da Justiça Eleitoral. Incide o art. 257 do Código
Eleitoral. As regras de Direito Processual Civil aplicam-se,
subsidiariamente, na ausência de regras específicas e se forem compatíveis
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com as regras e princípios de Direito Eleitoral: não é o caso, por óbvio, da
caução, contracautela só adequada às causas de objeto patrimonial.”
(Ac. no 1.424, de 12.2.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Medida cautelar. Liminar. Deferimento. Agravo regimental.
Fundamentação deficiente. Súmula-STF no 284. Agravo regimental
desprovido.” NE: Concessão de medida liminar para dar efeito suspensivo
ao recurso especial e assegurar o direito de usar variação nominal na
campanha eleitoral. A mesma variação, o TRE permitiu a outro candidato,
cuja decisão está com eficácia contida até julgamento do recurso especial.
O agravante, “(...) argumentando que a liminar concedida causará grave
lesão à sua campanha, pede a sua imediata suspensão e, em face do
eventual dano, seja determinado o depósito de caução real ou fidejussória”.
“Por fim, esclareço que falta amparo legal ao pedido (...).”
(Ac. no 599, de 12.9.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

Fundamentação

“(...) 1. Não ocorre deficiência de fundamentação quando na retificação do
voto adota o entendimento lançado em voto-vista, devidamente
fundamentado. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 nos EDclRO no 965, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 2. Nada impede, em nosso ordenamento jurídico, a aplicação, no
processo judicial eleitoral, da teoria da substanciação, por via da qual o juiz
não está vinculado à justificação legal escolhida pela parte em sua petição
inicial. Em razão dessa teoria, é permitido ao juiz impor a penalidade do
art. 73, § 5o, da Lei no 9.504/97, em razão de os fatos apurados encerrarem
violação ao inciso III do art. 73 da referida lei, quando a parte demandada
defendeu-se, amplamente, de todas as circunstâncias da situação concreta
posta nos autos. 3. Inexistência de cerceamento de defesa quando a parte
que a alega se utiliza, plenamente, no curso da instrução, de todos os meios
processuais colocados ao seu alcance para contrariar a acusação contra si
instaurada. (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no REspe no 25.890, rel. Min. José Delgado.)
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“(...) 2. Desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um os
argumentos utilizados pela parte (...)”
(Ac. de 6.12.2005 nos EDclREspe no 25.125, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no
mesmo sentido o Ac. de 13.12.2005 nos EDclRCEd no 634, rel. Min. Caputo
Bastos; o Ac. de 18.5.2006 nos EDclRO no 741, rel. Min. José Delgado; o Ac. de
6.6.2006 no AgRgAg no 6.759 e o Ac. de 24.8.2006 nos EDclAgRgAg no 6.759, rel.
Min. José Delgado; o Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.767, rel. Min.
Caputo Bastos; o Ac. de 5.10.2006 no REspe no 25.999, rel. Min. José Delgado; o
Ac. de 24.8.2006 nos EDclAgRgAg no 6.227, rel. Min. José Delgado; o Ac. de
3.8.2006 nos EDclAgRgREspe no 25.802, rel. Min. José Delgado; e o Ac. de
10.10.2006 nos EDclAgRgAg no 6.808, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Art.
41-A da Lei no 9.504/97. Fundamento não atacado. Recurso especial.
Aplicação. Súmula no 283 do STF. Não-ocorrência. Omissão. Exame.
Matéria. Objeto. Agravo regimental. 1. Fundamento suficiente é aquele que
analisa as questões suscitadas, de maneira clara e precisa, ainda que de
forma breve, conforme se infere dos julgados desta Corte, como este, de
cuja ementa extraio o seguinte trecho: ‘(...) Está fundamentada a decisão
que, apesar de sucinta, enfrenta as questões postas no recurso (...)’
(Ac. no 4.579, de 17.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros. No
mesmo sentido, do mesmo relator: Ac. no 4.856, de 15.9.2004). 2.
Embargos rejeitados.”
(Ac. de 30.8.2005 nos EDclAgRgAg no 5.678, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo
sentido o Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.982, do mesmo relator.)

“Embargos de declaração. (...) 1. ‘Os embargos declaratórios não se
prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver
omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a
todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para
fundar a decisão.’ (Ac. no 4.695, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, de
2.9.2004.) Embargos rejeitados.”
(Ac. no 4.903, de 2.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac.
no 24.108, de 21.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Art. 73, inciso VI,
letra b, da Lei no 9.504/97. Publicidade institucional. Não-caracterização.
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Ausência. Ato administrativo. Agente público. Autorização. Presunção.
Responsabilidade. Não-comprovação. Dispêndio. Recursos públicos”. NE:
Trecho do voto do condutor: “(...) possibilidade de também ter como
referência do quadro fático o voto vencido”.
(Ac. no 5.565, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Representação. Abuso do poder político e econômico.
Embargos de declaração. Fundamentação. Ausência. Nulidade. Julgado sem
fundamentação explícita é nulo.”
(Ac. no 25.103, de 31.5.2005, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min.
Humberto Gomes de Barros.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do voto condutor: “(...) o fato de o acórdão ou a sentença não
contemplar a argumentação esperada pelo agravante não implica falta de
fundamentação (...). Ademais, o art. 93, IX, da CF exige que a decisão seja
fundamentada. Quer dizer, o juiz ou o Tribunal deve apresentar as razões de
seu convencimento.”
(Ac. no 4.872, de 19.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Ausência. Nulidade. Sentença. Parecer. Ministério Público. (...) 1. É
pacífica a jurisprudência no sentido de que a decisão que transcreve parecer
do Ministério Público como razão de decidir não é carente de
fundamentação. (...)”
(Ac. no 24.919, de 31.3.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac. de
11.4.2006 no AgRgRMS no 426, do mesmo relator.)

“(...) 2. Quanto à alegação da imprescindibilidade da juntada das notas
taquigráficas, para conhecimento de voto divergente, não assiste razão à
recorrente, pois, para fundamentação da decisão, não se obriga o juiz a
responder a todas as questões postas pela parte, nem a se ater aos
fundamentos por ela adotados, quando tenha encontrado motivo suficiente a
embasar a decisão. (Ac. no 22.070/2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) (...)”
(Ac. no 24.672, de 21.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido a Res.
no 21.873, de 5.8.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)
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“(...) Registro. Indeferimento. Terceiro mandato. Impossibilidade. Nega-se
provimento a agravo regimental que deixa de infirmar os fundamentos da
decisão impugnada.” NE: “Embora a consulta não tenha caráter vinculante,
expressa o entendimento do TSE sobre a questão que lhe foi submetida.
Nada impede, portanto, que as conclusões da consulta venham a servir de
suporte para as razões do julgador.”
(Ac. no 23.404, de 28.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Registro. Indeferimento. Candidatura. Vereador. Analfabetismo. (...)
Recurso conhecido, mas improvido.” NE: “(...) não há que se falar em
ausência de fundamentação da decisão regional ou mesmo violação do art.
93, IX, da Constituição Federal, pelo simples fato de que alguns dos
magistrados que compõem aquele Colegiado não declinaram suas razões.”
(Ac. no 21.920, de 31.8.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Decisão sucinta. (...) Está fundamentada a decisão que, apesar de
sucinta, enfrenta as questões postas no recurso. (...)”
(Ac. no 4.579, de 17.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Decisão sucinta, que enfrenta as questões alegadas no
agravo de instrumento. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Não-ocorrência. (...) A despeito de sucinta, a decisão ora impugnada
enfrentou as questões postas no agravo de instrumento. Não-ocorrência de
violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. (...)”
(Ac. no 4.550, de 11.5.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) 3. O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX,
da CF, não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar
sua decisão. Precedente do STF. (...)”
(Ac. no 21.387, de 15.4.2004, rel. Min. Ellen Gracie; no mesmo sentido o Ac. no

4.476, de 15.2.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Embargos de declaração. (...) Alegação de omissão. Ausência. Rejeitam-se
os embargos de declaração quando inexistentes os pressupostos do art. 275,
II, do Código Eleitoral.” NE: “(...) Como se verifica, o voto fundamentou-
se na jurisprudência do TSE. Quando se decide com base em outros
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julgados, a toda evidência, adota-se a fundamentação ali exposta,
mostrando-se desnecessário, por conseguinte, proceder à repetição dos
argumentos trazidos naquela oportunidade. (...)”
(Ac. no 4.320, de 4.12.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) II – Não caracteriza ausência de fundamentação o voto que se reporta a
outro constante do acórdão, adotando aquelas razões como fundamento. (...)”
(Ac. no 21.261, de 30.10.2003, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac.
no 5.084, de 21.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

Publicação

“Acórdão. Publicidade. Sessão de julgamento. Referência aos nomes dos
advogados. Dispensa. A regência da publicação das decisões, considerada a
sessão de julgamento, é especial, descabendo exigir a observação do
disposto no art. 236, § 1o, do Código de Processo Civil. Dispensável é a
referência aos nomes dos advogados na proclamação da decisão a alcançar
a publicidade”
(Ac. no 5.672, de 4.10.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)
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DESAFORAMENTO

Generalidades

“Agravo regimental. Indeferimento do pedido de desaforamento. Alegação
de descumprimento da Lei Eleitoral. Inércia. Informações prestadas pela
Corte Regional. Processos de outros pleitos não analisados, tendo em vista
os processos inerentes à eleição de 2004. Os processos relativos aos outros
pleitos poderão ser analisados porque findo o processo eleitoral relativo ao
pleito de 2004. (...)”
(Ac. no 14, de 25.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Pedido de desaforamento. TRE/BA. Processamento imediato do recurso
especial. Eleições municipais de prado em 15.11.88. Incabível o
desaforamento quando competente o TSE para julgar recurso já interposto
no processo objeto do pedido (CE, art. 22, I, h). Indeferimento.”
(Res. no 16.576, de 12.6.90, rel. Min. Célio Borja.)

“Desaforamento para processamento de recurso especial. (...) Julgado o
Rec. no 8.728 (Ac. no 11.110), objeto do presente pedido, não se conhece do
mesmo”. NE: “Não me parece ser caso de desaforamento porque a
competência para julgar o recurso é do TSE (...)”.
(Res. no 16.530, de 29.5.90, rel. Min. Célio Borja.)
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Custas

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Analisando pedido de assistência judiciária gratuita, o ministro relator
assentou que “Ademais, vale ressaltar que nos feitos eleitorais não há
condenação ao pagamento de honorários em razão de sucumbência, bem
como inexiste o preparo, tendo em vista que a Justiça Eleitoral não se
encontra aparelhada para realizar o seu recebimento”.
(Ac. no 327, de 19.4.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Questão de ordem. Matéria não eleitoral. Aplicação do Código de
Processo Civil”. NE: No voto, o ministro relator assim asseverou:
“Ressalvo, do Código de Processo, apenas a exigência quanto ao preparo,
julgando-o desnecessário, pois a Justiça Eleitoral não se encontra
aparelhada para realizar seu recebimento. Ademais, o uso subsidiário do
CPC se dará no que couber, e o preparo está à margem da realidade
administrativa da Justiça Eleitoral”. Vencido na questão da aplicação
subsidiária do CPC, o Min. Fernando Neves assentou entender, “(...)
acompanhando o eminente relator, que, evidentemente, o preparo não
existe na Justiça Eleitoral. Não por desaparelhamento, mas porque em todo
o nosso sistema não existe nenhum pagamento de custas”.
(Ac. no 2.721, de 8.5.2001, rel. Min. Costa Porto.)
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Diligências de oficiais de justiça

“Petição. Sindicato. Proposta. Alteração e unificação. Critérios.
Remuneração. Serviços. Oficial de justiça. Justiça Eleitoral. Previsão.
Recursos. Valor fixo não inferior à gratificação de chefe de cartório.
Impossibilidade. Questão. Objeto. Apreciação. Res.-TSE no 20.783/2001.
Regulamentação. Res.-TSE no 20.843/2001. Ausência. Lei específica.
Gratificação pretendida. Pedido indeferido.”
(Res. no 22.172, de 14.3.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Oficiais de justiça da Justiça Comum. Cumprimento de mandados da Justiça
Eleitoral. (...) Deferimento do pedido de reembolso aos oficiais de justiça,
por cumprimento de mandados da Justiça Eleitoral, nos valores constantes
das tabelas de custas dos tribunais de justiça dos respectivos estados.
Elaboração de minuta de resolução regulamentando a matéria no âmbito da
Justiça Eleitoral”. NE: A regulamentação se deu pela Res.-TSE no 20.843, de
14.8.2001, que “Dispõe sobre o reembolso, aos oficiais de justiça, de
despesas no cumprimento de mandados da Justiça Eleitoral”, que em seu art.
1o dispôs competir aos tribunais regionais eleitorais o reembolso.
(Res. no 20.783, de 13.3.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

Honorários advocatícios

“(...) Nos feitos eleitorais, não há condenação a pagamento de honorários
em razão de sucumbência. Precedentes. Não provido”.
(Ac. no 23.027, de 13.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

Procedimento para o recolhimento

“Consulta. Procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para recolhimento à
União de custas processuais, pagamento de honorários advocatícios e
diligências de oficial de justiça”. NE: Consulta respondida nos termos de
informação da Secretaria de Controle Interno sobre os procedimentos contábeis
necessários ao recebimento de valores referentes à condenação em custas
processuais, bem como quanto aos aspectos contábeis para o pagamento de
honorários advocatícios e diligências de oficial de justiça, tendo em vista caso



122 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

concreto em que houve condenação ao pagamento de despesas processuais. No
caso, ressaltou o parecer da Assessoria Especial da Presidência do TSE que:
“(...) apesar do silêncio do Código Eleitoral e a falta de precedente específico,
houve a condenação, ao que parece definitiva, por parte do TRE do Paraná, não
restando outra alternativa senão o estabelecimento de procedimento próprio
para o pretendido recolhimento, a servir de base não só para o consulente mas
também para os demais órgãos da Justiça Eleitoral”.
(Res. no 19.752, de 13.11.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Traslado de peças em agravo de instrumento

“(...) 1. Incumbe ao agravante a correta formação do instrumento. Assim,
mister que apresente as cópias para juntada ou requeira à Secretaria do
Tribunal que proceda a sua extração, recolhendo o valor das peças que
indicar (art. 3o, § 2o, da Res.-TSE no 21.477/2003). (...)”
(Ac. no 5.795, de 4.8.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido os
acórdãos nos 4.621, de 15.6.2004, e 4.665, de 18.5.2004, rel. Min. Peçanha
Martins.)

“Agravo de instrumento. (...) Ausência de elementos adequados à
instrumentação e formação do agravo. Não conhecido.” NE:
“Relativamente ao não-pagamento de custas referentes à formação do
instrumento, assiste razão ao Ministério Público porquanto (...) foi o
agravante intimado para recolhê-las, como devia, e não o fez (...).”
(Ac. no 12.202, de 27.2.92, rel. Min. Américo Luz.)
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DISTRIBUIÇÃO

Generalidades

“(...) 1. A simples alegação, sem demonstração de prejuízo, da existência de
vício no procedimento da distribuição do recurso ao Tribunal Regional
Eleitoral, por inobservância de regra de sorteio, não se caracteriza como
fato superveniente – art. 462 do CPC – a determinar a nulidade do acórdão.
2. O Tribunal a quo, com base nos fatos, solucionou a questão acima
apontada, reconhecendo que o recurso foi distribuído regularmente.
Preliminar rejeitada. 3. Improcedência da preliminar de nulidade de
acórdão por rejeição de pedido de distribuição do recurso por prevenção a
outro relator. Inexistência de demonstração de prejuízo e reconhecimento
pela Corte Regional do acerto da distribuição por dependência ao juiz
Henry Petry Júnior. (...)”
(Ac. de 20.6.2006 no REspe no 25.935, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Cezar Peluso.)
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ato protelatório

“(...) Não se admite concessão de efeito suspensivo a embargos de
declaração considerados meramente procrastinatórios.”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgMC no 2.104, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de
se determinar a imediata execução do julgado independentemente de
publicação do acórdão embargado. (Art. 275, § 4o, do CE.) Precedentes.”
(Ac. de 26.9.2006 nos 3os EDclREspe no 24.287, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no
mesmo sentido o Ac. de 21.9.2006 nos 2os EDclRO no 912, do mesmo relator.)

“Embargos de declaração. (...) Inaplicabilidade. Pedido. Imposição de
multa. Ausência de interrupção do prazo para recurso. Caráter
manifestamente protelatório. Rejeição. (...) Se os embargos não são
protelatórios, não cabem a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC nem
a declaração de continuidade do prazo para a interposição de recursos. (...)”
(Ac. de 21.3.2006 no EDclRp no 714, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Eleições de 2000. Embargos de declaração em agravo regimental em
agravo de instrumento. (...) Embargos de declaração: ausência de
pressupostos. Caráter protelatório. (...) 3. Rejeitam-se os embargos de
declaração que, por inconsistência das alegações, não indicam fatos que
traduzem obscuridade, dúvida, omissão ou contradição. Cumprimento
imediato do acórdão embargado”. NE: “Ante a ausência de vícios a serem



125JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

sanados, rejeito os embargos de declaração e os declaro meramente
protelatórios. Aplico o art. 275, § 4o, do Código Eleitoral”.
(Ac. no 2.170, de 9.8.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso especial. Provimento. Multa por litigância de má-fé excluída.
Agravo regimental. Caráter protelatório dos embargos de declaração e
incidência dos verbetes nos 279 e 7 das súmulas do STF e STJ,
respectivamente. Não-ocorrência. Ausência de declaração de caráter
procrastinatório dos embargos. Para reconhecimento do caráter protelatório
dos embargos, impõe-se não só a declaração de serem protelatórios, mas
que haja fundamentação específica e autônoma. Agravo regimental
desprovido.”
(Ac. no 25.013, de 1o.7.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Agravo regimental. (...) Nega-se provimento a agravo regimental que não
afasta os fundamentos da decisão impugnada”. NE: O TRE aplicou a multa
do art. 538, parágrafo único, do CPC, pela oposição de embargos
declaratórios contra decisão que determinou a redistribuição dos autos,
considerando-os manejados indevidamente, provocando injustificada
procrastinação da marcha processual. “Não merece reforma no ponto, a
decisão regional”.
(Ac. no 21.540, de 19.4.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Embargos de declaração protelatórios. Recurso especial intempestivo
(art. 275, § 4o, do Código Eleitoral). Não têm eficácia suspensiva ou
interruptiva os embargos de declaração considerados manifestamente
protelatórios, a teor do art. 275, § 4o, CE. (...)”
(Ac. no 5.271, de 9.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido o
Ac. no 5.108, de 16.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“(...) Caráter protelatório. Embargos de declaração. Tempestividade.
Recurso especial. (...) 1. Os embargos de declaração não podem ser
considerados protelatórios quando visam ao prequestionamento e
evidenciam a existência de contradição na decisão embargada (...)”
(Ac. no 23.570, de 21.10.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
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“Embargos de declaração. Efeitos modificativos. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Os embargos de declaração com efeitos
modificativos somente são admitidos quando se verifica a existência de
omissão, contradição ou obscuridade capaz de alterar o resultado do
julgamento do recurso especial. Se o processo foi extinto sem julgamento
do mérito, a reforma dessa decisão, determinando o retorno dos autos à
origem para ser devidamente processado, exclui considerações sobre o
mérito, indevidamente formuladas pelo Tribunal Regional. Embargos
rejeitados. Declaração da condição de protelatórios. Determinação de
execução imediata”.
(Ac. no 728, de 18.12.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Agravo regimental. Embargos declaratórios considerados manifestamente
protelatórios pelo TRE (art. 275, § 4o, CE). Intempestividade do recurso
especial. Prazo que não se interrompe nem se suspende. Havendo flagrante
interesse da parte na procrastinação da decisão final, não há falar em
reforma do acórdão regional que declarou protelatórios os embargos.
Agravo improvido.”
(Ac. no 4.359, de 16.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Recurso especial. (...) Embargos julgados protelatórios pelo TRE.
Intempestividade do recurso especial afastada. Recurso provido.” NE: Não
é admissível declarar protelatórios os embargos de declaração, se o “(...)
recorrente visar, desde a interposição do recurso eleitoral, a celeridade do
feito e ser contra o seu interesse a demora no julgamento da causa (...)”,
além de ter o propósito de obter o imprescindível prequestionamento.
(Ac. no 21.389, de 27.11.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“I – Embargos de declaração e prazo para outros recursos: não interrupção
se os embargos declaratórios forem corretamente declarados protelatórios:
inteligência do art. 275, § 4o, Código Eleitoral. 1. Julgados protelatórios os
embargos de declaração, em princípio, será intempestivo o recurso especial,
se nele se impugnar a declaração do caráter procrastinatório dos embargos.
2. Se houve, no acórdão, omissão sobre questão relevante de direito,
anteriormente aventada, não são protelatórios os embargos de declaração
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opostos com fito de satisfazer o requisito de prequestionamento para o
recurso especial. (...)”
(Ac. no 19.752, de 12.11.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Cabimento

 Consulta

“(...) 1. Não cabe embargos de declaração em sede de consulta dirigida a
este Tribunal. (...)”
(Res. no 22.254, de 20.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Embargos de declaração. Consulta. Referendo/2005. Contradição.
Acolhimento. (...)”
(Ac. no 1.172, de 8.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Consulta. Decisão prolatada em sessão administrativa. Reiteração de
consulta, a modos de embargos de declaração. Descabimento. Não-
conhecimento”. NE: “(...) não cabe (...) embargos declaratórios contra
decisão prolatada em sessão administrativa, que contém solução ou
resposta às consultas”.
(Res. no 20.115, de 10.3.98, rel. Min. Costa Porto.)

“Decisão administrativa. Embargos de declaração. Descabimento. Não se
conhece de embargos de declaração opostos a resolução do TSE, por não
ser o meio adequado para atacar decisão administrativa”. NE: trata-se de
embargos de declaração contra resolução em resposta a consulta.
(Res. no 15.714, de 5.10.89, rel. Min. Miguel Ferrante.)

“Embargos de declaração. Decisão em conselho. Cabimento. Descabimento
de embargos de declaração contra decisão prolatada em sessão
administrativa, originada de consulta de TRE, objetivando reformar o
julgado. Embargos recebidos como pedido de reconsideração, que se
indefere, à falta de legitimidade dos embargantes para intervirem no feito e
de demonstração de prejuízo concreto ou eventual, encontrando-se a
matéria prejudicada, em face da realização do pleito de 15.11.88”.
(Res. no 15.191, de 13.4.89, rel. Min. Villas Boas.)
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 Decisão monocrática

“(...) Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem
ser recebidos como agravo regimental. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgRO no 1.208, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo
sentido o Ac. de 10.10.2006 no AgRgRO no 1.308, rel. Min. Carlos Ayres Britto; o
Ac. de 3.10.2006 no AgRgAg no 6.856, rel. Min. Carlos Ayres Britto; o Ac. de
1o.8.2006 no AgRgAg no 6.501, do mesmo relator, e o Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg
no 5.843, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Embargos de declaração. (...) Decisão unipessoal. Recebimento. Agravo
regimental. Fundamentos não invalidados. Provimento negado. (...)” NE:
Trecho do voto condutor sobre preliminar, decidida por maioria: “(...) na
linha de jurisprudência do TSE (...) mantenho o entendimento de que
decisão unipessoal deve ser atacada por agravo regimental. Recebo, pois,
os embargos como agravo regimental”.
(Ac. no 5.766, de 6.9.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso. Embargos declaratórios. Conversão em agravo. Inviabilidade. Os
embargos declaratórios são cabíveis quer se trate de ato decisório do relator
ou do Colegiado, incumbindo ao autor do ato julgá-los. A organicidade do
Direito, especialmente do instrumental, obstaculiza a conversão automática
dos embargos declaratórios, protocolados contra decisão do relator, em
agravo para julgamento pelo Colegiado”.
(Ac. no 24.602, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min. Marco
Aurélio.)

“Embargos de declaração. Recebimento. Agravo regimental. (...)” NE:
“Embargos de declaração opostos contra decisão do ministro relator,
recebido como agravo regimental, embora não se pretendesse propriamente
a reforma da decisão agravada.”
(Ac. no 24.850, de 26.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Decisão unipessoal. Embargos declaratórios. Recebimento. Agravo
regimental. Provimento negado. Decisão unipessoal haverá de ser
impugnada mediante agravo regimental. (...)”
(Ac. no 24.335, de 6.10.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Recurso especial. (...) Agravo regimental. Ilegitimidade. Não-
conhecimento. Embargos recebidos como agravo regimental. (...)” NE:
“(...) nos termos do art. 36, § 8o, RITSE, da decisão unipessoal do relator,
cabível é o agravo regimental. (...)”
(Ac. no 23.216, de 5.10.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo
sentido os acórdãos nos 3.545, de 2.9.2004 e 4.786, de 28.9.2004, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros.)

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Cabimento. (...)” NE:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, porquanto o
objetivo do recurso é a reforma da decisão.
(Ac. no 1.357, de 17.8.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Embargos de declaração contra decisão monocrática em reclamação.
Inexistência de alegação de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão.
Recebimento como agravo regimental. (...) A circunstância de buscar a
embargante a reforma da decisão recorrida, nem sequer tendo declinado as
razões que autorizariam o ajuizamento dos embargos de declaração, impõe
seu recebimento como agravo regimental. (...) Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Ac. no 243, de 22.4.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Exceção de
suspeição. (...) Agravo regimental improvido.” NE: “Não são cabíveis
embargos de declaração contra decisão monocrática, razão pela qual os
recebo como agravo regimental”.
(Ac. no 21, de 6.4.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

Interrupção de prazo recursal

“Agravo regimental. Recurso especial. Embargos protelatórios. Prazo
recursal. Suspensividade. Ausência. Exceção de suspeição. Perda de objeto.
(...) Os embargos declaratórios considerados protelatórios não interrompem
o prazo recursal.”
(Ac. de 30.8.2005 no AgRgREspe no 21.498, rel. Min. Humberto Gomes de Barros;
no mesmo sentido o Ac. de 30.8.2005 no AgRgREspe no 21.626, do mesmo relator;
o Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 26.968, rel. Min. Caputo Bastos; e o Ac. de
16.2.2006 no AgRgREspe no 25.285, rel. Min. Gerardo Grossi.)
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“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidato.
Indeferimento. Embargos de declaração no TRE. Não-conhecimento.
Intempestividade. Trânsito em julgado. Agravo regimental desprovido.”
NE: “Os embargos declaratórios, quando não conhecidos, porque
intempestivos, não interrompem a fluência do prazo recursal”. Rejeitada a
alegação de que a interposição intempestiva se deveu ao erro material do
TRE ao lançar incorretamente o nome do recorrente na autuação do registro
de candidatura, inviabilizando o conhecimento oportuno do resultado do
julgamento. O erro não impediu a identificação, pois se deu somente
quanto ao segundo prenome da recorrente.
(Ac. de 11.10.2004 no AgRgREspe no 24.580, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo
sentido o Ac. de 3.10.2006 no AgRgREspe no 26.795, rel. Min. Marcelo Ribeiro; o
Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.352, rel. Min. Marcelo Ribeiro; e o Ac. de
20.9.2006 no AgRgRO no 1.213, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Agravo regimental. Fundamento da decisão não infirmado. Negado
provimento”. NE: A mera interposição dos embargos de declaração
interrompe o prazo para ambas as partes e, sobrevindo desistência, a
publicação de sua homologação assinala o recomeço do prazo recursal para
a parte contrária à embargante.
(Ac. no 4.785, de 19.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins).

“Agravo. Eleição 2002. Representação. Embargos não conhecidos pelo
TRE. Ilegitimidade de parte. Não-interrupção do prazo. Recurso especial
intempestivo. Negado provimento. Os embargos declaratórios, quando não
conhecidos, não interrompem a fluência do prazo recursal.”
(Ac. no 4.599, de 4.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo de instrumento. Eleição 2002. Prestação de contas. Deputada
distrital. Irregularidade. Recurso provido.” NE: “(...) há restituição integral
do prazo para recurso quando forem opostos embargos de declaração,
ressalvado o caso de serem eles declarados protelatórios ou intempestivos.
(...)”
(Ac. no 4.210, de 9.12.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. (...) Embargos julgados protelatórios pelo TRE.
Intempestividade do recurso especial afastada. Recurso provido.” NE: Não
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é admissível declarar protelatórios os embargos de declaração, se o “(...)
recorrente visar, desde a interposição do recurso eleitoral, a celeridade do
feito e ser contra o seu interesse a demora no julgamento da causa (...)”,
além de ter o propósito de obter o imprescindível prequestionamento.
(Ac. no 21.389, de 27.11.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

Pressupostos de admissibilidade

“(...) 4. Os embargos declaratórios prestam-se para integração e servem
apenas para ajustar e corrigir deficiências do acórdão. Rejeitam-se os
embargos declaratórios que não preenchem os requisitos do art. 275 do
Código Eleitoral. (...)”
(Ac. de 24.10.2006 nos EDclAgRgAg no 6.506, rel. Min. José Delgado; no mesmo
sentido o Ac. de 24.8.2006 nos EDclREspe no 25.676, rel. Min. José delgado.)

“(...) 1. O acórdão embargado não apresenta contradição. O aresto a quo
não debateu a matéria referente ao conceito de contradição, faltando-lhe o
necessário prequestionamento. A simples menção do tema no relatório do
voto, sintetizando as razões recursais, não supre tal requisito. 2. Embargos
de declaração rejeitados.”
(Ac. de 24.10.2006 nos EDclAgRgAg no 7.120, rel. Min. José Delgado.)

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Recurso ordinário. Eleições
2006. Registro. Desincompatibilização. Omissão. Contradição. Obscuridade.
Inexistência. Rejeição.” NE: “Percebe-se que o presente recurso expressa, em
suas razões, somente a intenção de ver prequestionada matéria constitucional,
sem demonstrar obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
Porém, mesmo para fins de prequestionamento, visando a interposição de
recurso extraordinário, os embargos devem indicar uma das exigência
contidas no art. 535 do CPC ou 275 do CE. (...)”
(Ac. de 17.10.2006 nos EDclAgRgRO no 1.156, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Embargos de declaração com efeitos modificativos somente são
admitidos, em caráter excepcional, quando se verifica a existência de
omissão, contradição ou obscuridade capaz de alterar o resultado do
julgamento. Embargos rejeitados.”
(Ac. de 5.10.2006 nos EDclAgRgREspe no 26.846, rel. Min. Gerardo Grossi.)
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“Embargos de declaração. Recurso especial. (...) Alegação de contradição
no acórdão. Não-caracterização. Rejeição. I – A contradição a ser
considerada como vício suprível mediante a oposição dos embargos de
declaração é a existente no próprio acórdão, seus próprios termos ou nas
próprias proposições. II – Embargos de declaração rejeitados.” NE: Trecho
do voto condutor: “(...) Não se considera para esse fim a alegação de erro
na autuação.” [Do recurso ordinário como recurso especial.]
(Ac. de 5.10.2006 nos EDclAgRgREspe no 26.805, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 2. Não é válida, para efeito de embargos de declaração, a suposta
contradição entre acórdãos, ainda que o julgamento se tenha feito em
conjunto. Rejeitam-se embargos de declaração que não apontam omissão,
contradição ou obscuridade.”
(Ac. de 19.9.2006 nos EDclRp no 1.103, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Arts. 5o,
XXXV, LV e LXXVIII e 93, IX, da Constituição Federal. Finalidade.
Prequestionamento. Viabilização de eventual recurso extraordinário. Até
para fins de prequestionamento, necessária a existência de um dos vícios no
acórdão embargado. Os embargos de declaração têm como pressuposto de
admissibilidade a indicação de algum dos vícios ‘[...] constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria
posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão, quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas”. (EDcl no AgRg no
Ag no 630.460/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJ de 13.3.2006.) (...) 5. Embargos
rejeitados.”
(Ac. de 14.9.2006 nos EDclREspe no 25.907, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Embargos de declaração. Recurso ordinário. Registro. Candidato. Eleição
2006. Rejeição de contas. (...) Contradição. Omissão. Inexistência.
Rejeição.” NE: “(...) após a reforma de 1994, foi eliminada a dúvida como
pressuposto de cabimento dos embargos de declaração. No Código
Eleitoral, os embargos de declaração têm sua sede no art. 275, que aponta
como hipótese de cabimento omissão, obscuridade, dúvida ou contradição.



133JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

Tenho que a dúvida não pode ser vista, a exemplo da alteração
implementada no Código de Processo Civil, como um vício do decisum.
(...) Assim, caberá a oposição dos aclaratórios quando houver obscuridade,
contradição ou omissão no ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
Tribunal.”
(Ac. de 14.9.2006 nos EDclRO no 912, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Processual civil. Embargos de declaração. Eleições 2004. Inexistência de
vícios no aresto atacado. Rejeição dos embargos. 1. A via aclaratória não se
presta para rediscussão de teses desenvolvidas acerca do mérito e já
apreciadas oportunamente. Os embargos de declaração utilizados para esse
fim desbordam dos lindes traçados pelo art. 275 do Código Eleitoral. (...)”
(Ac. de 18.5.2006 no EDclRO no 741, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Embargos. Alegação. Omissões e contradições. Inexistência. 1. A
diversidade de fundamentação entre os votos vencedor e vencido não pode
ser invocada para configurar contradição. 2. A contradição capaz de
autorizar a oposição dos declaratórios é verificada entre a fundamentação
do voto e a parte dispositiva do julgado. 3. Os embargos não se prestam
para rediscussão da causa. 4. Embargos rejeitados.”
(Ac. de 13.12.2005 nos EDclRCEd no 634, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo
sentido do item 1 da ementa o Ac. de 31.10.2006 nos EDclRO no 795, do mesmo
relator; e no mesmo sentido do item 2 da ementa o Ac. de 6.6.2006 nos
EDclRp no 782, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Embargos de declaração. Alegação. Omissão. Julgado. Improcedência.
Finalidade. Prequestionamento. Dispositivos constitucionais.
Impossibilidade. 1. Não são cabíveis embargos de declaração para discutir
questões não suscitadas anteriormente, mesmo que pretendendo
prequestionar para fins de interposição de recurso extraordinário.
Embargos rejeitados.”
(Ac. no 5.502, de 1o.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Agravo regimental. (...)
Não-ocorrência. Contradição. Omissão. Apreciação. Embargos. Agravo
desprovido. (...) 2. Conforme assentado no Acórdão no 21.316, de minha
relatoria, ‘a contradição, omissão ou obscuridade que pode ser argüida em
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embargos de declaração é aquela existente na própria decisão embargada, e
não em relação a outro julgado.’ No mesmo sentido: Acórdão no 697, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, de 19.5.2005; Acórdão no 24.739, rel.
Min. Peçanha Martins, de 25.11.2004. 3. Os embargos não se prestam para
a rediscussão da causa. 4. Agravo desprovido.”
(Ac. no 5.719, de 15.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac. de
9.5.2006 nos EDclREspe no 24.287, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da causa
e somente podem ter efeitos modificativos em situações excepcionais,
conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. Não-ocorrência
dos vícios apontados. Embargos de declaração rejeitados”.
(Ac. de 13.9.2005 nos EDclAgRgREspe no 21.726, rel. Min. Luiz Carlos Madeira;
no mesmo sentido o Ac. de 31.10.2006 nos EDclAgRgREspe no 25.790, rel. Min.
Caputo Bastos.)

“Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. As omissões que ensejam
os embargos declaratórios são aquelas pertinentes aos temas submetidos a
julgamento. Estão excluídas, logicamente, as questões de jurisprudência
superveniente. Rejeitados”.
(Ac. no 21.320, de 18.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido da primeira
parte da ementa supra, o Ac. no 5.545, de 13.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) 3. As contradições a serem consideradas em embargos de declaração
são as do próprio acórdão – contradição interna ou contradição nos
próprios termos ou nas próprias proposições. Não se consideram
contradições a ensejar embargos de declaração as divergências que se
estabelecem entre as correntes que se formam no julgamento. (...) 7. Nos
embargos de declaração é inoportuno o enfrentamento de temas em relação
aos quais não se impunha manifestação no julgamento, especialmente
quando não estejam diretamente ligados à omissão ou à contradição
apontadas. 8. Os embargos de declaração não se prestam para introduzir
novos temas, até então não considerados. As omissões que devem ser
consideradas nos embargos de declaração dizem com os fundamentos
deduzidos no recurso ou nas contra-razões ou sobre vícios de procedimento
que se verificarem no próprio acórdão. 9. A contrariedade dos votos com a
prova é tema para novo julgamento. 10. É despropositado pretender
manifestação do Tribunal sobre preceitos constitucionais, lançados de
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cambulhada, sem maiores explicitações pertinentes a omissões ou
contradições. (...)”
(Ac. no 21.320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento que
não foi conhecido por não atacar os fundamentos da decisão agravada, bem
como por não haver o confronto analítico de teses a firmar a divergência
jurisprudencial. Não há falar em omissão referente à situação fática quando
o acórdão embargado não adentrar no mérito. Embargos rejeitados.”
(Ac. no 4.244, de 28.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Embargos de declaração. (...) Alegação de ofensa ao art. 5o, XXXIX,
da Constituição Federal. Tema não suscitado no recurso especial eleitoral.
Impossibilidade lógica de omissão, por se tratar de matéria nova. (...)
Embargos rejeitados.”
(Ac. no 22.900, de 27.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Embargos de declaração. Recurso especial. Registro de candidatura.
Omissão. Inexistência. Rejeição. I – O parecer da Procuradoria-Geral
Eleitoral é opinativo. Inexiste norma legal da qual se extraia que o juiz deve
analisar todos os pontos suscitados pelo Ministério Público, quando em
função custos legis. II – Rejeitam-se os embargos de declaração, pois
inexistente o pressuposto indispensável do art. 275, II, do Código Eleitoral.”
(Ac. no 22.338, de 8.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac. de
16.2.2006 no EDclAgRgAg no 5.341, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Art. 41-A da
Lei no 9.504/97. Captação ilícita de sufrágio. Anuência dos beneficiários.
Descabimento da alegação de violação ao princípio da igualdade. (...) 5.
Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 275,
I e II, do Código Eleitoral, são rejeitados os embargos de declaração.” NE:
Não há omissão nos embargos se o voto vencido suscitou o tema e o
acórdão fez referência a ele.
(Ac. no 21.264, de 2.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido o Ac.
no 4.856, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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Cabimento

“(...) Incabíveis, no TSE, os embargos de divergência. (...)”
(Ac. no 23.965, de 28.4.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo
sentido o Ac. de 23.3.2006 nos EDclRO no 772, do mesmo relator.)
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Cabimento

“(...) Embargos infringentes. Art. 530 do Código de Processo Civil. Justiça
Eleitoral. Não-cabimento. 1. Não são cabíveis embargos infringentes, no
âmbito da Justiça Eleitoral, sem norma legal que expressamente admita
esse recurso. (...)”
(Ac. no 19.653, de 2.12.2003, rel. Min. Fernando Neves; no mesmo sentido o Ac.
no 22.753, de 18.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“(...) Embargos infringentes. A celeridade da Justiça Eleitoral não se
compadece com mais essa possibilidade de postergação das lides. (...)”
(Ac. no 12, de 18.11.97, rel. Min. Costa Porto.)
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Generalidades

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Legitimidade. Procuradoria da
Fazenda Nacional. Execução fiscal. Multa eleitoral. Dívida ativa não
tributária. Agravo improvido.” NE: “A Procuradoria da Fazenda Nacional é
parte legítima para ajuizar ação de execução fiscal para a cobrança de
crédito decorrente de multas eleitorais, as quais se constituem em dívida
ativa não tributária da União”.
(Ac. no 5.764, de 25.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Executivo fiscal. Multa. A multa imposta pela Justiça Eleitoral, ante
representação do Ministério Público, ocorre no campo jurisdicional, dando
respaldo a executivo fiscal”.
(Ac. no 5.627, de 28.4.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Representação. Propaganda eleitoral irregular. Multa. Condenação. Trânsito
em julgado. Posterior alegação. Citação válida. Ausência. Relação processual.
Inexistência. Querella nullitatis. Admissão. Previsão legal. Ausência. Processo
eleitoral. Garantia. Direito constitucional de ação. Interesse de agir. (...) 3.
Evidencia-se o interesse de agir da parte em evitar uma eventual inscrição de
débito na dívida ativa e o início do processo de execução relativa à cobrança da
multa imposta na representação eleitoral, uma vez que efetivamente haveria
prejuízos se esses procedimentos se realizassem, entre os quais a restrição de
crédito em razão da inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados com o Setor Público Federal (Cadin) e a limitação de contratação
com o poder público. Recurso especial parcialmente provido”.
(Ac. no 21.406, de 15.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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INTERESSE DE AGIR

Generalidades

“Representação. Propaganda eleitoral fixada em comitês de campanha. Nos
comitês de campanha eleitoral é permitida a utilização de banners.
Representação julgada improcedente.” NE: “(...) Verificado o empate, peço
vênia àqueles que entendem que, no caso, houve práticas inconciliáveis,
para entender que cumpre distinguir a atuação do Ministério Público como
parte, e a atuação do Ministério Público estritamente como fiscal da lei. E
tivemos, no caso, justamente, essas atuações. Houve a provocação do
Judiciário, e aí, seguindo o processo ao Ministério Público, veio ele a
pronunciar-se em peça que redigida, como fiscal da lei, em sentido
contrário, creio, ao acolhimento. (...)”
(Ac. de 24.10.2006 na Rp no 1.241, rel. Min. Ari Pargendler, red. designado Min.
Gerardo Grossi.)

“Recurso especial eleitoral. Recurso contra expedição de diploma.
Ministério Público. Custus legis. Preliminar. Interesse de agir. Perda. 1. A
conduta precípua de fiscal da lei prepondera – no que pertine à atuação do
Ministério Público – sobre sua legitimação para intervir como parte, no
processo eleitoral. 2. O Ministério Público, ao oficiar como custus legis,
não pode, posteriormente, intervir como parte para postular interpretação
incompatível com opinião antes manifestada. 3. Aplicação do princípio da
indivisibilidade da instituição. Recurso não conhecido.”
(Ac. de 29.6.2006 no REspe no 25.970, rel. Min. Caputo Bastos.)
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Decisão de mérito favorável

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Preliminar. Rejeição. Mérito.
Sucumbência. Recurso. Interesse. Ausência. Contra-razões. Reiteração da
preliminar. Corte Regional. Não-apreciação. Art. 515, caput e § 2o, do
Código de Processo Civil. Incidência. Art. 499 do Código de Processo
Civil. Ofensa. Decisão. Anulação.1. A parte que, vendo rejeitada matéria
preliminar por ela suscitada, saiu vitoriosa no julgamento do mérito não
tem interesse em recorrer, por ausência de prejuízo a indicar sucumbência
que possa legitimá-la a interpor recurso, ainda que sob a modalidade de
recurso adesivo, sendo admissível que deduza essa alegação em contra-
razões ao recurso. Recurso especial provido.”
(Ac. no 21.356, de 12.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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INTIMAÇÃO

Generalidades

“(...) Intimação pessoal do Ministério Público. Obrigatoriedade. Anulação
de todos os atos decisórios a partir da sentença. 1. A intimação do
Ministério Público deve ser feita, pessoalmente, por mandado. 2. Nulidade
das intimações que foram realizadas sem observância das prescrições
legais, com a conseqüente anulação dos atos decisórios prolatados sem a
intervenção do Ministério Público, no caso, obrigatória. 3. Recurso especial
conhecido e provido para declarar a nulidade de todos os atos decisórios, a
partir da sentença, inclusive, determinando que sejam renovados após
regular intimação pessoal, por mandado, do Ministério Público Eleitoral.”
(Ac. de 31.10.2006 no REspe no 26.014, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo de instrumento. Agravo regimental. Ação de impugnação de
mandato eletivo. Recurso. Intempestividade. Substabelecimento com
reservas de poderes. Advogados. Intimação de todos os constituídos.
Desnecessidade. (...) 1. A juntada aos autos de substabelecimento quando já
encaminhada para publicação a decisão, da qual não constou o nome do
causídico substituto, não vicia a intimação feita em nome do procurador
que substabelecera com reserva de poderes. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 7.157, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso em mandado de segurança. Ato judicial que recusa a remessa dos
autos ao Ministério Público para intimação pessoal. Observância da
LC no 75/93. Provimento. É prerrogativa do membro do Ministério Público
ser pessoalmente intimado nos autos (art. 18, inciso II, alínea h, da Lei
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Complementar no 75/93; art. 41, inciso IV, da Lei no 8.625/93 e arts. 236, §
2o, e 246 do Código de Processo Civil). Ordem que se concede para
determinar a remessa dos feitos eleitorais, listados na certidão que
acompanha o mandamus, à Secretaria do Ministério Público de Petrópolis.”
NE: A intimação pessoal do MPE deve se dar pela remessa dos autos à
Secretaria do Ministério Público.
(Ac. de 3.10.2006 no RMS no 450, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Recurso especial. Mandado de segurança. Administrativo. Servidor.
Reajuste. IPC-r. Medida Provisória no 1.053/95. Lei no 10.192/2001.
Advocacia-Geral da União. Intimação pessoal. Necessidade. (...) É pessoal
a intimação dos membros da Advocacia-Geral da União nos feitos que
tiverem de atuar (art. 38 da Lei Complementar no 73/93). (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no REspe no 25.871, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Captação ilícita de sufrágio. Lei no 9.504/97. Art. 41-A. Ausência de
cerceamento de defesa. Reexame de prova. Hipótese na qual o TRE
entendeu preclusa a alegação de cerceamento de defesa em virtude da
ausência de regular intimação e de indevida substituição de testemunhas.
Considerou não haver sido interposto recurso contra as decisões
interlocutórias impugnadas. Havendo a parte impetrado mandado de
segurança contra a decisão interlocutória, processo que segue o rito do art.
22 da Lei Complementar no 64/90, não há falar em preclusão. Regular
intimação do advogado, que surtiu o efeito pretendido, uma vez que o
patrono compareceu à audiência de inquirição de testemunhas.
Desnecessidade de intimação pessoal das partes. Substituição de
testemunhas arroladas pelo requerente que não trouxe aos requeridos
prejuízo capaz de caracterizar cerceamento de defesa. Aplicação do art. 219
do Código Eleitoral. Alegação de não-caracterização de anuência ou
participação dos requeridos em eventual captação ilícita de sufrágio.
Reexame de prova. Súmulas no 279 do STF e no 7 do STJ. Agravo
desprovido.”
(Ac. no 5.604, de 21.6.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema. O
embargante alegara que a publicação do acórdão do julgamento do agravo
regimental ocorreu fora do prazo de três dias a que se refere o art. 274, § 1o,
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do Código Eleitoral e que por isso deveria a parte ser intimada
pessoalmente do acórdão. Trecho do voto condutor: “Quanto à afronta ao
art. 274, § 1o, do Código Eleitoral, o embargante não demonstrou a
ocorrência de prejuízo pelo fato de a intimação não ser pessoal, tanto é
assim que os embargos por ele opostos vieram no tríduo legal, cujo termo
inicial se deu com a publicação do acórdão no Diário da Justiça (...)”.
(Ac. no 22.495, de 19.5.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Medida cautelar. Tribunal Regional Eleitoral. Intimação. Aviso em
secretaria. Circunstâncias. Art. 236, § 1o, do CPC. Julgamento. Nulidade.
Não-configuração. Prejuízo. Ausência. Art. 249, § 1o, do CPC. Aplicação.
Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados.” NE: Julgamento de ação
de impugnação de mandato eletivo.
(Ac. no 1.319, de 4.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) Intimação. Secretaria ou cartório. Período eleitoral e situações
especialíssimas. (...) 2. As intimações em secretaria ou cartório justificam-
se no período que vai das convenções para escolha de candidatos ou do
início do prazo para registro de candidatos até a proclamação dos
resultados da eleição, ou em situações especialíssimas que exijam máxima
rapidez no andamento dos feitos. 3. Está sedimentada nos tribunais que,
constituídos vários advogados pela mesma parte, é válida a intimação feita
com referência ao nome de um só deles. (...)”
(Ac. no 1.319, de 5.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Abertura de vista

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do voto condutor: “(...) a distribuição de parecer ou memoriais aos
julgadores não enseja abertura de vista à parte contrária para que sobre eles
se manifeste. Não se trata de documento. Não houve violação do inciso LV
do art. 5o da Constituição Federal”.
(Ac. no 24.795, de 26.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Adiamento

“Processo – assistente. O assistente recebe o processo no estágio em que se
encontra.” (...) NE: “No julgamento dos embargos declaratórios, explicitou-se
a razão de não se haver acolhido o pleito, formalizado pelo assistente, de
adiamento da apreciação do recurso. Consignou-se que o assistente recebe
o processo no estado em que se encontra e, como estava em Mesa para
julgamento, descabia acolher o pedido. (...) A participação do candidato da
coligação que formalizou o pedido inicial somente foi pretendida após a
prolação da sentença, surgindo (...) a figura do assistente simples.
Descabia, ante os parâmetros do processo, o adiamento pretendido (...).”
(Ac. no 25.296, de 6.12.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Não há o alegado cerceamento de defesa, à consideração de que os
atestados médicos apresentados pelo ilustre patrono, visando ao adiamento
do julgamento, são vagos, sem indicação do CID, restando indeterminada a
doença que o impedira de comparecer às sessões de julgamento. (...)” NE:
“(...) não constitui igualmente cerceamento de defesa o indeferimento de
pedido de adiamento [protocolado no dia do julgamento] feito pelo Sr.
Defensor à fl. 172, à consideração de que este fora regularmente informado
pela Secretaria Judiciária do regional, no dia 12.12.2003, da data do
julgamento do feito (marcada para o dia 16 seguinte), ficando também
cientificado que os autos se encontravam, a partir de então, à sua
disposição na Secretaria”.
(Ac. no 1.318, de 19.2.2004, rel. Min. Barros Monteiro.)
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NE: Pedido de adiamento de sessão em razão de impedimento de advogado.
“O impedimento de ordem médica põe lado a lado dois direitos: o dos
litisconsortes passivos representados pelo advogado e os dos impetrantes,
que se veriam prejudicados com a proclamação dos eleitos (...) Acrescento
que o atestado médico tem por termo final do impedimento o dia 20.12,
inclusive, o que significaria o adiamento para, no mínimo, início de
fevereiro, quando os deputados eleitos já estarão a participar das sessões
preparatórias para a posse e eleição das mesas (art. 57, § 4o, da
Constituição). Em resumo, o adiamento traria maiores prejuízos, a despeito
do impedimento do ilustre advogado, e por isso o indefiro.” (Ementa não
transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 3.109, de 17.12.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Decisão monocrática

“(...) Os recursos manifestamente inviáveis podem ser julgados
imediatamente pelo próprio relator, por meio de decisão singular. (...)”
(Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.170, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Ação rescisória. Art. 22, I, j, do Código Eleitoral. Acórdão. Mérito.
Análise. Ausência. Desconstituição. Inadmissibilidade. Cabimento.
Tribunal Superior Eleitoral. Matéria. Inelegibilidade. Precedentes. Ação
rescisória. Possibilidade. Negativa de seguimento. Decisão monocrática.
Art. 36, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. (...) 2. É
facultado ao relator neste Tribunal, com base na regra do art. 36, § 6o, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, negar seguimento a ação
rescisória. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgAR no 245, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Não há cerceamento de defesa quando o relator, em decisão
monocrática, nega seguimento a recurso ordinário manifestamente
intempestivo.”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgRO no 1.013, rel. Min. Cezar Peluso.)

NE: Embora vencido no mérito, o voto do relator assim dispôs sobre as
preliminares: “(...) é facultado ao relator dar provimento a recurso em
manifesto confronto com jurisprudência dominante de Tribunal Superior
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(...)” e, quanto a alegação de inexistir jurisprudência pacífica das eleições
de 2006, que “No tocante à noção de pacificidade de entendimento
jurisprudencial, não se vislumbra que varie de eleição para eleição, em
relação a uma mesma matéria, salvo quando resolução desta Corte que
regulamente o certame eleitoral criar novas regras.” (Ementa não transcrita
por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgREspe no 26.976, rel. Min. José Delgado, red.
designado Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 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. Precedente. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.256, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 1. O acórdão regional divergiu do pensar jurisprudencial deste
Superior Eleitoral, o que autoriza o julgamento por decisão monocrática (§
7o do art. 36 do RITSE). (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 944, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“(...) Pode o ministro relator do feito proferir decisão monocrática quando o
recurso for intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou contrário à jurisprudência do Tribunal, do STF ou de
Tribunal Superior (art. 36, § 6o, do RITSE), o que não constitui
cerceamento à defesa, diante da possibilidade de recurso para o Colegiado.
(...)”
(Ac. de 25.9.2006 no AgRgRO no 1.192, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 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.)

“(...) A prerrogativa do relator, monocraticamente, de apreciar recurso, não
implica cerceamento de defesa. (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no AgRgAg no 6.153, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
o Ac. de 29.6.2006 no AgRgREspe no 25.470, do mesmo relator.)
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“(...) 1. O art. 36, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral
reproduz o teor do art. 557 do Código de Processo Civil, cuja
constitucionalidade já foi reconhecida por este Tribunal. (...)”
(Ac. de 1o.6.2006 no AgRgAg no 6.789, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) 2. A prerrogativa que tem o relator de decidir, monocraticamente, os
recursos que lhe são submetidos é corolário do permissivo regimental
estabelecido nos §§ 6o e 7o do art. 36 do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral (Res.-TSE no 20.595, de 6.4.2000). Precedentes: Ac.
no 2.170, de 9.8.2005, rel. Min. Gilmar Mendes; Ac. no 3.281, de
10.3.2005, rel. Min. Caputo Bastos. (...)”
(Ac. de 21.3.2006 no AgRgREspe no 25.596, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Eventual vício da decisão unipessoal é superado com o julgamento do
recurso pelo Colegiado em agravo regimental.”
(Ac. de 9.2.2006 no AgRgREspe no 25.496, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Propaganda eleitoral.
Caracterização. Negado seguimento ao recurso especial por decisão
monocrática. Possibilidade. Pode o ministro relator do feito proferir
decisão monocrática quando o recurso especial for contrário à
jurisprudência do TSE, conforme prevê o art. 36, § 6o, do RITSE. (...)
Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 4.892, de 6.9.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Negativa de seguimento. Agravo de instrumento.
Recurso especial. Acórdão TRE. Fundamentos não infirmados.
Desprovimento”. NE: “Quanto à alegação de que não poderia o relator,
nesta Corte, decidir monocraticamente, é cediço que este age em nome do
Tribunal por sua expressa autorização regimental”.
(Ac. no 5.612, de 23.8.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Transferência de domicílio. Embargante: terceiro interessado.
Usurpação de competência do Plenário. Não-ocorrência. Sustentação oral
no julgamento de agravo regimental. Impossibilidade. Inexistência de
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agressão à ampla defesa ou ao devido processo legal. Precedentes. (...) 1. É
constitucional a prerrogativa conferida pelo RITSE ao relator para dar ou
negar provimento a pedido ou recurso nas situações registradas nos autos.
Norma análoga tem assento nos regimentos do STF e do STJ, bem como no
Código de Processo Civil. (...)”
(Ac. no 2.170, de 9.8.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Possibilidade. Relator. TSE. Decisão monocrática. Negativa.
Seguimento. Recurso. Observância. Art. 36, § 6o, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral. (...)” NE: Possibilidade de o ministro relator do
processo proferir decisão monocrática quando o recurso for contrário à
jurisprudência do TSE.
(Ac. no 5.741, de 23.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso. Seguimento. Atuação do relator. Art. 557 do Código de Processo
Civil. Alcance. A atuação do relator, considerado o disposto no art. 557 do
Código de Processo Civil, faz-se independentemente da natureza jurídica do
recurso interposto – se ordinário ou extraordinário –, excluídos aqueles que
devam, por força normativa, ser automaticamente apresentados em mesa. (...)”
(Ac. no 791, de 12.4.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Agravo regimental. Mandado de segurança. Negativa. Seguimento.
Decisão monocrática. Possibilidade. Art. 36, § 6o, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral. Ausência. Violação. Art. 19, parágrafo único,
do Código Eleitoral. Não-cabimento. Impetração. Ação mandamental.
Tribunal Superior. Ato. Presidente. Tribunal Regional Eleitoral.
Competência. Corte de origem. 1. É facultado ao relator neste Tribunal,
com base na regra do art. 36, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral, negar seguimento a mandado de segurança. (...)”
(Ac. no 3.281, de 10.3.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do voto condutor: “(...) ao relator é dada a faculdade de negar
seguimento ao recurso manifestamente inviável (§ 6o do art. 36 do RITSE),
bem como dar-lhe provimento (§ 7o do mesmo diploma), quando em
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confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal ou de Tribunal Superior (...)”
(Ac. no 24.064, de 21.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. (...) Recurso contra expedição de diploma. Filiação
partidária. Preclusão. Regimento interno. Disposições. Constitucionalidade.
Cerceamento de defesa. Inexistência. Provimento negado (...)” NE: “(...)
normas semelhantes ao questionado art. 36, § 6o, RITSE, encontram-se nos
regimentos internos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior
Tribunal de Justiça, bem como no Código de Processo Civil, art. 557. A
constitucionalidade da prerrogativa conferida ao relator para negar
seguimento a recurso que se enquadra nas situações previstas no referido
artigo, foi, por mais de uma vez, afirmada, tanto pelo STF quanto pelo
STJ.”
(Ac. no 641, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo sentido
os acórdãos nos 21.964, de 13.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes, e 350, de
19.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Agravo regimental em recurso ordinário. Insuficiência de prova para a
caracterização da captação ilícita de sufrágio. Provimento.” NE: “Tratando-
se de recurso ordinário, em que há uma devolutividade maior, a regra é o
julgamento pelo Colegiado. (...) É interessante ouvirmos da tribuna os
advogados e nos pronunciarmos, no próprio recurso ordinário, quanto à
matéria de fundo”.
(Ac. no 773, de 22.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado
Min. Luiz Carlos Madeira.)

Declaração de nulidade – Mérito favorável ao prejudicado

“(...) Ação de investigação judicial. Preliminar de cerceamento de defesa.
Aplicação do disposto no art. 249, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)”
NE: “(...) a regra do art. 249, § 2o, tem aplicação, sobretudo, nos
julgamentos de primeira instância, onde o mesmo – e único – magistrado já
sabe, ao confeccionar a decisão, se julgará ou não o mérito em favor
daquele que se aproveitaria do pronunciamento da nulidade (...)”
(Ac. de 23.2.2006 no AgRgREspe no 25.323, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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Limites do pedido

“(...) Investigação judicial. Abuso de poder e conduta vedada. Arts. 22 da
Lei Complementar no 64/90 e 73 da Lei no 9.504/97. Alegação. Perda.
Interesse de agir. Não-caracterização. Decisão extra petita. Inocorrência.
(...) 2. Conforme firme jurisprudência deste Tribunal, os limites do pedido
são dados pelos fatos imputados na inicial e não pela capitulação legal que
deles faça o autor da investigação judicial. (...)”
(Ac. de 21.11.2006 no AgRgREspe no 25.531, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei no 9.504/97.
Programa habitacional. Doação de lotes. Decisão regional. Condenação.
Alegação. Julgamento ultra petita. Não-configuração. (...) 1. A delimitação
da demanda não ocorre em função da fundamentação jurídica dada pela
parte na inicial, mas sim pelos fatos postos à apreciação do julgador, além
do que compete a este a tarefa de subsunção desses fatos à norma.
2. Conforme já assentado por esse Tribunal, ‘os limites do pedido são
demarcados pela ratio petendi substancial, segundo os fatos imputados à
parte’ (acórdãos nos 3.066 e 3.363). (...)”
(Ac. no 5.817, de 16.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

Pauta de julgamento

“(...) Não há previsão para inclusão em pauta e defesa oral no julgamento
de agravo regimental (art. 36, § 9o, RITSE). (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no AgRgAg no 6.153, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: “Sem razão os impetrantes quanto à alegação de vulneração do
princípio da publicidade, na medida em que não há previsão para inclusão
em pauta dos feitos administrativos.” (Ementa não transcrita por não
reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 3.387, de 2.2.2006, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do voto condutor: “Para o julgamento do agravo regimental,
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dispensa-se a publicação de pauta, devendo o feito ser levado em mesa para
apreciação. (...)”
(Ac. no 22.495, de 19.5.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Agravo de instrumento. (...)” NE: “(...) O simples adiamento do
julgamento do recurso, sem retirada de pauta, dispensa – em princípio – a
publicação de nova intimação das partes (precedentes)”.
(Ac. no 4.659, de 19.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) A não-inclusão em pauta e a impossibilidade de sustentação oral em
sede de agravo regimental não constituem cerceamento de defesa ou ofensa
ao devido processo legal”. NE: “Não há que se falar, por conseguinte, na
inconstitucionalidade dos §§ 6o, 8o e 9o do Regimento Interno deste
Tribunal Superior. Pelas mesmas razões afasto as afirmações de ofensa ao
devido processo legal”.
(Ac. no 641, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Quorum

“(...) Recursos ordinário e especial eleitoral. Registro de candidatura. (...)
Preliminar de nulidade do julgamento. Acolhimento. 1. Acolhe-se a
preliminar de nulidade do julgamento por ausência de quorum completo no
Plenário. (...) 3. Embargos de declaração acolhidos para o fim de anular o
acórdão que julgou o recurso ordinário.”
(Ac. de 5.10.2006 nos EDclRO no 1.342, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Recurso contra expedição de diploma (art. 262, IV, c.c. os arts. 222 e
237 do Código Eleitoral). Abuso do poder político e econômico. Uso
indevido dos meios de comunicação social. Captação vedada de sufrágio.
Art. 41-A da Lei no 9.504/97. Sindicato. Doação estimável em dinheiro.
Propaganda eleitoral irregular. Propaganda institucional desvirtuada.
Governo itinerante. Transporte irregular de eleitores. Não-ocorrência.
Ausência de comprovação de financiamento de campanha com recursos
públicos. Preliminares. Precedentes. (...)” NE: Julgamento de recurso de
diplomação sem a presença de todos os ministros da Corte dada a
impossibilidade da composição completa do Plenário pela declaração de
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impedimento de dois ministros da classe dos advogados e do segundo
ministro substituto da mesma classe.
(Ac. de 17.2.2005 no RCEd no 613, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Embargos de declaração. Ausência de quorum completo. Art. 19,
parágrafo único, do Código Eleitoral. Art. 6o, parágrafo único, do
Regimento Interno do TSE. Questão acerca da interpretação do art. 14, § 7o,
da Constituição Federal. Embargos acolhidos a fim de, após a releitura do
relatório e do voto, colher o voto do presidente.”
(Ac. no 24.564, de 2.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

Recurso julgado na mesma sessão do agravo de instrumento

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento.
Contra-razões. Recurso especial eleitoral. Contraditório. Garantia.
Representação. Interesse de agir. Omissão afastada. Não-distinção.
Candidatos. Representação. Art. 96, caput, Lei no 9.504/97. Rejeição. 1. Os
ora embargantes apresentaram contraminuta ao agravo interposto contra a
inadmissão do recurso especial da parte contrária. Naquela peça são
combatidos todos os fundamentos do recurso especial posteriormente
provido. As manifestações da parte quanto ao tema central da controvérsia
foram realizadas, motivo pelo qual se afasta a alegação de ofensa ao
contraditório. Ausente a comprovação de prejuízo concreto. (...)” NE:
Alegações do embargante de que provido o agravo descaberia de imediato
passar ao julgamento do recurso especial.
(Ac. de 24.10.2006 nos EDclAgRgAg no 6.506, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo de instrumento. Fundamentos da decisão impugnada infirmados.
Provimento (art. 36, § 4o, RITSE). Recurso especial. Provimento. Agravo
regimental provido para determinar abertura de vista ao agravado para
contra-arrazoar o recurso especial.”
(Ac. de 23.2.2006 no AgRgAg no 5.887, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Recurso especial. Agravo provido. Julgamento imediato.
Contraditório. Provido o agravo de instrumento, descabe, de imediato e
sem audição do recorrido, passar ao julgamento do recurso especial. À
admissão do especial, quer no Tribunal de origem, quer no âmbito do
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Tribunal Superior Eleitoral, segue-se a abertura de prazo para o recorrido,
querendo, apresentar contra-razões, observando-se, mediante o
contraditório, o princípio do devido processo legal.”
(Ac. no 5.259, de 30.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min. Marco
Aurélio.)

Recurso julgado na mesma sessão do agravo regimental

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Provimento em parte para
reconhecer a legitimidade dos agravantes. Nega-se provimento a agravo de
instrumento, interposto para destrancar recurso especial eleitoral, ante a
absoluta inviabilidade deste”. NE: Julgamento do agravo de instrumento em
seguida ao provimento de agravo regimental, quanto ao qual ficou vencido
um dos ministros, por entender que dever-se-ia devolver o processo ao
relator “para que atue no campo individual como entender de direito,
desafiando o ato que vier a ser praticado, se for o caso, recurso para o
Colegiado”.
(Ac. no 5.399, de 1o.3.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial: julgamento na mesma sessão em que provido o agravo,
mas não imediatamente após o julgamento deste, em circunstâncias de que
resultou a frustração do direito à sustentação oral do advogado de uma das
partes: nulidade do julgamento do recurso especial para que seja
posteriormente decidido com prévia inclusão em pauta.”
(Ac. no 24.877, de 17.12.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Relatoria

“Recurso ordinário. Eleições 2002. Captação ilícita de sufrágio.
Configuração. Provimento negado. Configurada a captação ilícita de votos,
decorrente da prática de assistencialismo, impõe-se a aplicação de multa.”
NE: Trecho do voto condutor: “(...) a interposição de agravo, por si só, não
impede que o autor de decisão agravada venha a ser o relator do agravo”.
(Ac. no 885, de 28.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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Retardamento

“Representação. Alegação. Morosidade. Prestação jurisdicional. Atraso.
Julgamento. Processos. Não-caracterização. Decisão. Improcedência.
Agravo regimental. 1. Se os processos, em relação aos quais se alegava
morosidade processual, já foram incluídos em pauta, estando na iminência
de serem julgados, encontra-se prejudicada, nessa parte, a representação. 2.
Em relação à investigação judicial, prevista no art. 22 da Lei
Complementar no 64/90, deve ser ponderado que – embora seja
recomendável também adotar rapidez na condução do feito, o que se aplica
ao processo eleitoral como um todo – é de considerar-se que o rito da citada
investigação difere do das representações da Lei no 9.504/97, uma vez que
naquela há a previsão de dilação probatória para oitiva de testemunhas e até
mesmo a possibilidade de realização de diligências (incisos V a IX do
referido art. 22). 3. Não há como acolher alegação de morosidade de
julgamento em relação à representação fundada em propaganda partidária,
na medida em que não há veiculação dessa propaganda no segundo
semestre, conforme dispõe o art. 36, § 2o, da Lei no 9.504/97, circunstância
que associada ao acúmulo de serviço do período eleitoral, enseja a
improcedência da representação quanto a esse ponto. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 na AgRgRp no 1.082, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Representação. Prazo de julgamento. No processo eleitoral, os prazos
obrigam os juízes. Retardamento injustificado. Procedência da
representação.”
(Ac. de 12.9.2006 na Rp no 1.117, rel. Min. Ari Pargendler.)

Sustentação oral

NE: “(...) a concordância com os vinte minutos solicitados decorreu não de
se tratar de recurso contra diplomação – que não é bem um recurso –, mas
da junção dos processos, do fato de haver dois processos e dois recursos
com partes diferentes quanto ao ângulo da interposição em si.” (Ementa
não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 2.5.2006 no REspe no 25.474, rel. Min. Marco Aurélio.)
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NE: “A alegação do agravado quanto ao prejuízo ocorrido, por não ser dado
tratamento isonômico às partes em relação ao tempo de sustentação oral,
não merece prosperar. Como fixado na decisão agravada, o julgamento
ocorreu em duas sessões, sendo que na primeira não se admitiu o recurso
do ora agravante, dada a sua ilegitimidade e, na segunda, foi permitida a
sustentação oral. Com efeito, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral,
‘Na aplicação da Lei Eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados
a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração
de prejuízo’.” (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto
ao tema.)
(Ac. de 9.5.2006 no AgRgAg no 6.484, rel. Min. José Delgado.)

NE: “(...) o Tribunal julgará agravo contra decisão do relator que indeferiu
medida acauteladora. Portanto, não haverá sustentação da tribuna. Não
desconheço a resolução do Tribunal a revelar que, contra decisão do relator,
do juiz auxiliar, cabe recurso, restando prevista, no art. 11 da Res. no 22.142,
a sustentação da tribuna. O recurso referido, entretanto, diz respeito ao
julgamento da representação e não simplesmente à apreciação de pedido de
concessão de liminar, com deferimento ou indeferimento (...)” (Ementa não
transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 2.5.2006 no AgRgRp no 908, rel. Min. Ari Pargendler.)

“Agravo de instrumento desprovido pelo TSE. Não-incidência do art. 36, §
5o, do RITSE. Os embargantes argumentam que o Tribunal, a despeito de
haver negado provimento ao agravo, teria apreciado as razões do recurso
especial, o que atrairia a incidência do art. 36, § 5o, do Regimento Interno
do TSE, possibilitando-lhes a realização de sustentação oral. (...) Hipótese
na qual os fundamentos do acórdão embargado restringiram-se a avaliar a
viabilidade do agravo de instrumento, a qual não restou caracterizada, o
que resultou no desprovimento do referido agravo. Não-incidência do
referido dispositivo regimental. Embargos rejeitados”.
(Ac. no 5.604, de 16.8.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Sustentação oral no julgamento de agravo regimental.
Impossibilidade. Inexistência de agressão à ampla defesa ou ao devido
processo legal. Precedentes. Embargos de declaração: ausência de
pressupostos. Caráter protelatório. (...) 2. Na linha da jurisprudência desta
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Corte e do STF, é incabível sustentação oral em sede de julgamento de
agravo regimental. (...) Cumprimento imediato do acórdão embargado.”
(Ac. de 9.8.2005 nos EDclAgRgAg no 2.170, de 9.8.2005, rel. Min. Gilmar Mendes;
no mesmo sentido o Ac. de 21.9.2006 no RO no 927, rel. Min. Cezar Peluso; o Ac.
de 29.6.2006 no AgRgAg no 6.153; e o Ac. de 29.6.2006 no AgRgREspe no 25.470,
rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: Impossibilidade de advogado realizar sustentação oral em julgamento
que referenda despacho de medida cautelar. (Ementa não transcrita por não
reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 1.394, de 2.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado
Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. (...) Recurso contra expedição de diploma. Filiação
partidária. (...) A não-inclusão em pauta e a impossibilidade de sustentação
oral em sede de agravo regimental não constituem cerceamento de defesa
ou ofensa ao devido processo legal.”
(Ac. no 641, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Em havendo possibilidade de prejulgamento do mérito, admite-se
sustentação oral no julgamento do processo. (...)”
(Ac. de 15.6.2004 na MC no 1.354, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Min.
Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Exceção de suspeição. Sustentação oral. Prazo para
inscrição estabelecido em regimento interno. Impossibilidade. Cerceamento
de defesa. Recurso conhecido e provido. 1. Os arts. 554 e 565 do Código de
Processo Civil impõem as condições para os advogados utilizarem a tribuna
para proferir a sustentação oral, sendo vedado aos regimentos internos dos
tribunais regionais eleitorais ampliar essas exigências.”
(Ac. no 21.306, de 11.12.2003, rel. Min. Fernando Neves.)

Voto médio e de desempate

“(...) 1. Se, no julgamento de um recurso por Tribunal Regional Eleitoral,
houve três votos pelo total provimento do apelo, um pelo parcial
provimento e dois outros que negavam provimento, a decisão a prevalecer,
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nos termos do art. 28, caput, do Código Eleitoral, é aquela formada pela
maioria de votos e correspondente ao voto intermediário, que, na espécie, é
aquele atinente ao que deu parcial provimento ao apelo. 2. Na proclamação
do julgamento, deve prevalecer o voto médio, uma vez que as decisões dos
órgãos colegiados são regidas pelo princípio da maioria. (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no REspe no 25.380, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Representação. Arts. 73, inciso I, e 40 da Lei no 9.504/97. Bem público.
Utilização. Decisão regional. Prevalência. Voto médio. Retificação.
Proclamação. Julgamento. 1. Na proclamação do julgamento, deve
prevalecer o voto médio, uma vez que as decisões dos órgãos colegiados
são regidas pelo princípio da maioria.”
(Ac. no 25.012, de 31.3.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)
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Generalidades

“Recurso em mandado de segurança. Diretório nacional. Intervenção.
Anotação e registro da nova composição do diretório nacional. Liminar.
Deferimento. Agravos regimentais interpostos pelo diretório regional que
sofreu intervenção. 1. Terceiro interessado. Necessidade de sua admissão
no feito, nesta condição, para nele pleitear o que julgar de direito. (...)” NE:
Ajuizado o mandado de segurança por órgão nacional de partido político, o
diretório regional é parte ilegítima para interpor pedido de reconsideração
sem que tenha havido requerimento prévio para sua admissão ao processo
na qualidade de terceiro interessado.
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgEDclRMS no 479, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Representação. Liminar. Agravo regimental. Tribunal Regional Eleitoral.
Reeleição. Cargo diretivo. Inteligência do art. 102 da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional (Loman). Impossibilidade. Precedentes.
Desprovimento. (...)” NE: “(...) ostenta legitimidade o partido político para
ajuizar representação ou reclamação pela inobservância da legislação
eleitoral.” Reconhecida, igualmente, a legitimidade do desembargador que
fora afastado da presidência, na qualidade de terceiro prejudicado.
(Ac. de 15.8.2006 no AgRgRp no 982, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Recurso especial. Criação de município. Eficácia de lei estadual suspensa
por liminar concedida pelo STF. Restabelecimento da situação anterior.
Requisitos do apelo não preenchidos. Não-conhecimento”. NE: Suspensão
da capacidade processual do município recorrente, por força de decisão
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liminar em ação direta de inconstitucionalidade, que suspendeu a eficácia
da lei estadual que estabelecia a sua criação.
(Ac. no 21.411, de 6.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Generalidades

“(...) 1. Os juízos de primeiro e segundo graus reconheceram a má-fé dos
autores de investigação judicial eleitoral, que teriam narrado fato distinto
do efetivamente ocorrido com a finalidade de burlar o julgador e prejudicar
seus adversários no pleito eleitoral. (...)”
(Ac. de 1o.8.2006 no RHC no 97, rel. Min. José Delgado.)

“(...) A mera propositura de medida judicial com o objetivo de impedir a
realização de convenção partidária não revela, por si só, litigância de má-
fé. (...)”
(Ac. no 4.910, de 7.2.2006, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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Cabimento

 Generalidades

“Mandado de segurança. Decisão monocrática de relator. Trânsito em
julgado. Impossibilidade. Incidência dos verbetes nos 267 e 268 do STF. 1.
A jurisprudência desta nossa Corte de Justiça é remansosa quanto a
somente admitir em situações de excepcionalidade o manejo de mandado
de segurança contra ato judicial não teratológico e ainda passível de ataque
por instrumento ou meio processual específico (precedente: AgRgMS
no 3.422); 2. Decisão judicial adversada que não se apresenta como absurda
ou teratológica. Isso porque bem fundamentada e observadora do rito legal
aplicável. Denegação da ordem.”
(Ac. de 31.10.2006 no MS no 3.473, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“(...) 1. Na decisão agravada asseverou-se que: ‘(...) o mandamus volta-se
contra decisão judicial transitada em julgado no mês de setembro de 2004.
Em segundo lugar, pretende-se anular execução fiscal, oriunda de certidão
de inscrição em dívida ativa, que o impetrante, pela via de exceção de pré-
executividade, está a impugnar’. (Fl. 157.) 2. Expendi, igualmente, as
seguintes razões: ‘Na hipótese, desde logo, não se vislumbra a
possibilidade de existência de direito líquido e certo. Os efeitos do trânsito
em julgado, de modo certo ou não, ocorreram há quase dois anos. Os meios
processuais para afastá-los são os comuns, em face da necessidade de
demonstração, com base no contraditório, de não se ter consumado o
trânsito em julgado do aresto de segundo grau’. (Fl. 157.) 3. Por fim, restou
consignado que: ‘A alegação do impetrante de que o seu advogado não foi
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intimado para o julgamento do recurso não pode ser discutida em sede de
mandado de segurança, em razão de o julgamento já ter se consumado e,
principalmente, por ter sido realizado há quase dois anos.’ (Fl. 157.) 4.
Incidência da Súmula-STF no 268, de seguinte teor: ‘Não cabe mandado de
segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.’ (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAgRgMS no 3.462, rel. Min. José Delgado.)

“(...) 2. O mandado de segurança não se presta para atacar decisão
transitada em julgado, a teor da Súmula no 268 do Supremo Tribunal
Federal. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 no AgRgMS no 3.498, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Mandado de segurança. Registro de candidatura. (...) Impetração contra
acórdão de Tribunal Regional Eleitoral. Ausência de ilegalidade ou abuso de
poder. Caráter teleológico do aresto não configurado. (...) 1. A decisão
agravada não se embasou, tão-somente, na incidência do óbice da Súmula-
STF no 267 e da necessidade de interposição de espécie recursal cabível antes
de impetrar mandado de segurança. 2. Um dos pontos nodais da decisão
reside no fundamento de que, ao se recorrer à teleologia do art. 1o da Lei
no 1.533/51, assenta-se que este alcança apenas o ato ilegal ou aquele
cometido com abuso de poder, hipóteses que, in casu, não restaram
configuradas. 3. Cabe ressaltar que o ora impetrante deixou de interpor o
recurso próprio no TRE/SP, razão pela qual valeu-se, indevidamente, do
mandado de segurança, a fim de desconstituir a ocorrência da coisa julgada.
(...)”
(Ac. de 5.10.2006 no AgRgMS no 3.471, rel. Min. José Delgado.)

“Mandando de segurança. Ato. Ministro. TSE. Concessão de liminar.
Mandado de segurança. Não-cabimento.”
(Ac. de 30.9.2006 no MS no 3.519, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Não cabe mandado de segurança, impetrado ao Tribunal Superior
Eleitoral, para impugnar ato de relator de representação em Tribunal
Regional. Em caso excepcional – proibição, por liminar, de divulgação de
pesquisa eleitoral, na véspera do pleito – admite-se o mandado de
segurança. (...)”
(Ac. de 30.9.2006 no AgRgMS no 3.518, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Gerardo Grossi.)
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“Mandado de segurança. Artistas. Inconformismo. Norma legal. Art. 39, §
7o, da Lei no 9.504/97, com redação dada pela Lei no 11.300/2006.
Impetração. Inadmissibilidade. Lei em tese. Súmula no 266 do Supremo
Tribunal Federal. Incidência. 1. Conforme dispõe a Súmula no 266 do
Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em
tese. Mandado de segurança não conhecido.”
(Ac. de 12.9.2006 no MS no 3.454, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível.
2. O Enunciado no 202 da súmula do STJ, que dispõe: ‘a impetração de
segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição
de recurso’, somente socorre o terceiro que não foi citado no processo e
não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou,
restando impossibilitado de utilizar o recurso cabível no prazo legal. 3. O §
2o do art. 499 do CPC permite ao terceiro prejudicado utilizar-se dos
recursos disponíveis às partes. 4. Ao terceiro também se aplica o Enunciado
no 267 da súmula do STF. (...)”
(Ac. de 3.8.2006 no AgRgMS no 3.449, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Mandado de segurança. Suspensão de efeitos. Resolução regional que
determinou renovação de pleito. Decisão que reconheceu a ofensa ao art.
41-A da Lei no 9.504/97. Execução imediata. Ausência de ato ilegal ou
abusivo. Recurso especial não interposto. Incidência do Enunciado no 267
da súmula do STF. (...) 4. A mera expectativa de que o Tribunal Superior
Eleitoral, julgando recurso especial, venha a modificar decisão de Tribunal
Regional não gera direito líquido e certo que viabilize a impetração de
mandado de segurança e, nele, o deferimento de liminar para suspender a
realização de novas eleições municipais determinada pelo regional. (...)”
(Ac. de 14.6.2006 no AgRgMS no 3.444, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Só se admite impetração de mandado de segurança, contra decisão
judicial recorrível, se tal decisão puder ser tida como teratológica. (...)”
(Ac. de 30.5.2006 no MS no 3.423, rel. Min. Caputo Bastos, red. designado Min.
Gerardo Grossi.)

“Recurso em mandado de segurança. Impetração. Ato. Juiz eleitoral.
Excepcionalidade. Não-configuração. Trânsito em julgado. Decisão.
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Investigação judicial. Possibilidade. Execução. Condenação. (...) 5. O
mandado de segurança contra ato judicial somente é admitido em hipótese
excepcional, em que evidenciada situação teratológica e possibilidade de
dano irreparável ou de difícil reparação. (...)”
(Ac. de 25.5.2006 no RMS no 436, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Mandado de segurança contra ato judicial de relator. Indeferimento.
Liminar. 1. É incabível mandado de segurança interposto perante Tribunal
contra decisão de relator que não se apresenta, desde logo, como
teratológica e que se sujeita a recurso específico. 2. Não há de se permitir
que a nobreza do mandado de segurança seja abalada com a sua
admissibilidade contra ato judicial revestido dos pressupostos legais. 3. A
excepcionalidade do mandado de segurança contra ato judicial exige que o
seu curso só seja permitido em situação de grave atentado ao direito líquido
e certo do impetrante, demonstrado, de modo inequívoco, na petição
judicial. 4. Ato de relator na instância superior, TSE, que, em sede de
medida cautelar, defere parcialmente liminar. Pretensão de, por via de
mandado de segurança, obter a concessão da liminar de modo integral,
como solicitado. Ato judicial sujeito a recurso específico. Impossibilidade
do curso de mandado de segurança para atacar, em face de não ser
teratológica e irrecorrível, a referida decisão judicial. 5. Agravo regimental
improvido para se manter o indeferimento in limine do mandado de
segurança.”
(Ac. de 23.5.2006 no AgRgMS no 3.422, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Mandado de segurança. Liminar. Pressupostos. Ausência.
Indeferimento. Vacância. Arts. 80 e 81 da CF. Inaplicabilidade. Aplica-se o
art. 224 do CE quando a anulação superar 50% dos votos. (...) Concessão
de liminar em mandado de segurança requer demonstração, desde logo, da
presença do direito líquido e certo a ser amparado pela medida. (...)” NE:
“Entendo incabível o mandado de segurança. Por que incabível? Porque se
aponta, sob o ângulo estritamente formal, que estaria ele dirigido contra um
ato administrativo: a marcação das eleições, quando, na verdade, busca
afastar efeito da decisão proferida pelo regional no campo jurisdicional. E,
mais do que isso, tem como escopo, em última análise, emprestar eficácia
suspensiva – talvez suspensiva ativa (...) ao agravo interposto. E, no caso, o
mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo. O recurso que se
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pretende destrancar é de natureza extraordinária, é o recurso especial, e,
sabidamente, ele tem por lei o efeito apenas devolutivo. Logo, não poderia
também vislumbrar o direito líquido e certo, em se emprestar a esse recurso
a eficácia suspensiva.”
(Ac. de 9.3.2006 no AgRgMS no 3.427, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) 2. A decisão judicial relativa a transferência de domicílio é de
natureza administrativa, não fazendo coisa julgada. Pode, assim, ser
atacada por mandado de segurança.”
(Ac. de 14.2.2006 no AgRgAgRgREspe no 24.844, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

NE: “(...) admissível é o mandado de segurança tendo em conta a eficácia
concreta das resoluções editadas pelo Tribunal Regional Eleitoral,
obstaculizando, de forma específica, os registros dos candidatos que deram
causa à anulação do escrutínio (...) O mandado de segurança mostra-se o
meio hábil a impugná-las (...)” (Ementa não transcrita por não reproduzir a
decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 14.2.2006 no MS no 3.413, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) Incabível mandado de segurança impetrado contra decisão judicial
passível de recurso próprio. Nega-se provimento a agravo regimental que
não afasta os fundamentos da decisão impugnada”. NE: “(...) Mandado de
segurança não é meio próprio para se emprestar efeito suspensivo a recurso
que não o possua. Cabível na hipótese medida cautelar”.
(Ac. no 3.283, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Incorporação aos vencimentos do reajuste de 10,87%,
relativo à inflação apurada entre janeiro e junho de 1995, nos termos da MP
no 1.053/95. Impossibilidade. Servidores públicos não se incluem no termo
‘trabalhadores’ inserto na legislação citada (precedentes). Art. 1o da Lei no

5.021/66. Enunciados nos 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Incidência.
O writ somente se presta para o pagamento de valores, a contar da data da
impetração. Recurso especial provido. Negado o mandado de segurança.”
(Ac. de 31.5.2005 no REspe no 25.168, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido
o Ac. de 31.5.2005 no REspe no 25.169 e o Ac. de 31.5.2005 no REspe no 25.171, do
mesmo relator; e Ac. de 29.6.2006 no REspe no 25.871, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“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.
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.)

“(...) Não cabe mandado de segurança perante o TSE contra suas próprias
decisões jurisdicionais. Precedente. (...)” NE: “Ressalva-se a hipótese de o
impetrante ser terceiro interessado (Súmula-STJ no 202). No caso, a
ressalva incide.”
(Ac. no 3.185, de 14.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Mandado de segurança. Agravo regimental da concessão da liminar.
Ilegitimidade de coligação municipal. Reserva de tempo. Propaganda
eleitoral gratuita. Município em que não há emissora de TV. Art. 48, Lei
no 9.504/97. Solicitação pela maioria dos partidos políticos.
Impossibilidade de retratação após a data limite. Precedente. (...)” NE: “(...)
Cabível a impetração do mandado de segurança (CE, art. 22, I, e) não
incidindo o art. 5o, II, da Lei no 1.533/51. A uma, porque a decisão regional
não é judicial, mas administrativa (...) A duas, porque, embora esta Corte
admita a interposição de recurso especial contra decisões de natureza
administrativa do TRE, tal recurso carece de efeito suspensivo. (...)”
(Ac. no 3.194, de 19.8.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“(...) II – Não questiona lei em tese, nem é sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade, o mandado de segurança impetrado com o objetivo
de defender o direito individual de ocupar a vaga de deputado federal. (...)”
(Ac. no 3.109, de 17.12.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

 Decisão interlocutória

Ver Parte IV: Matéria processual, item Decisão interlocutória – Recurso
ou mandado de segurança.
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Competência

 Ato de TRE

“(...) Compete ao Tribunal Regional Eleitoral o exame de mandado de
segurança contra ato administrativo do próprio Tribunal. (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no REspe no 25.871, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Não-cabimento. Impetração. Ação mandamental. Tribunal Superior.
Ato. Presidente. Tribunal Regional Eleitoral. Competência. Corte de
origem. (...) 2. Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de
que não é cabível nesta instância mandado de segurança contra ato de
membro de Tribunal Regional Eleitoral, cuja competência para exame e
julgamento dessa ação mandamental é da própria Corte de origem.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento, declinando-se a
competência para exame do mandamus ao Tribunal de origem.”
(Ac. no 3.281, de 10.3.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Mandado de segurança. Atos de membros de Tribunal Regional Eleitoral.
Indeferimento liminar. Ausência de competência. Tribunal Superior.
Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação. 1. Esta Corte
Superior não tem competência para julgamento de mandado de segurança
contra os atos de membros de Tribunal Regional Eleitoral. 2. O mandamus
não é cabível contra ato judicial passível de recurso, nos termos da Súmula
no 267 do egrégio Supremo Tribunal Federal, não se prestando, portanto,
para atacar liminar concedida por Tribunal Regional. Agravo regimental a
que nega provimento.”
(Ac. no 3.159, de 5.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Mandado de segurança. Ato de Tribunal Regional Eleitoral. Matéria
administrativo-eleitoral. Competência originária do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes. (...) I – O TSE é competente para processar e julgar,
originariamente, mandado de segurança contra ato de Tribunal Regional
Eleitoral que resolveu questão de ordem suscitada por comissão apuradora.
Precedentes. (...)”
(Ac. no 3.109, de 17.12.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo; no mesmo sentido o
Ac. no 3.121, de 17.12.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Litisconsórcio e assistência

“(...) Mandado de segurança originário. Determinação do Tribunal de
Contas da União. Ato do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba. Pensionista. Gratificações. Supressão. (...) No processo de
mandado de segurança não há litisconsórcio entre a autoridade que praticou
o ato impugnado e a pessoa jurídica integrada por ela. O servidor envolvido
não é obrigado a devolver parcelas recebidas, a título de remuneração. (...)”
(Ac. de 14.2.2006 no AgRgREspe no 23.227, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“(...) Recurso especial. Domicílio. Transferência. Procedimento
administrativo. Mandado de segurança. Cabimento. Assistência. Admissão.
1. Demonstrado o benefício que a requerente poderá auferir com o
provimento do recurso, admite-se seu ingresso no feito como assistente.
(...)”
(Ac. de 14.2.2006, no AgRgAgRgREspe no 24.844, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

Recurso

 Cabimento

“Recurso em mandado de segurança. Intempestividade. Decisão de relator.
Não-cabimento do recurso ordinário. É intempestivo o recurso interposto
quando já ultrapassado o tríduo legal. Demais disso, contra decisão
monocrática de relator, em mandado de segurança impetrado no TRE,
incabível recurso ordinário para o TSE.”
(Ac. de 23.11.2004 no RMS no 323, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. de 8.6.2006 no RMS no 406, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso em mandado de segurança. Decisão concessiva. Recurso não
conhecido. Da decisão concessiva de segurança não cabe recurso ordinário
(art. 276, II, b, do CE).”
(Ac. no 274, de 18.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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 Competência – Matéria não eleitoral

“Recurso especial. Incorporação aos vencimentos do reajuste de 10,87%,
relativo à inflação apurada entre janeiro e junho de 1995, nos termos da MP
no 1.053/95. Impossibilidade. Servidores públicos não se incluem no termo
‘trabalhadores’ inserto na legislação citada (precedentes). Recurso especial
provido. Negado o mandado de segurança”. NE: “A matéria tratada nestes
autos relaciona-se com a atividade-meio da Justiça Eleitoral. Compete a
esta o seu exame. (...) É, portanto, desta Corte a competência para apreciar
o recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal Regional. (...) O
mero erro no endereçamento, aqui, por si só, não invalida o recurso e não
se distancia do previsto nos arts. 276, CE e 121, CF”.
(Ac. no 25.165, de 31.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido os
acórdãos nos 25.168, 25.169 e 25.171, de 31.5.2005, do mesmo relator.)

“Matéria administrativa. Recurso em mandado de segurança. Embargos de
declaração. Acolhimento parcial. Consolidou-se, nos tribunais superiores e
no STF, o entendimento segundo o qual é de suas competências conhecer
recurso em mandado de segurança contra decisão proferida por órgão
Colegiado de Tribunal. O TSE é competente para julgar recurso em matéria
administrativa contra decisão proferida por Tribunal Regional em sede de
mandado de segurança. Precedentes.”
(Ac. no 99, de 1o.2.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Generalidades

“(...) Ausência de caráter vinculativo do parecer ministerial. Precedentes.
(...) 4. Sustentou-se, também, que: ‘(...) o parecer emitido pelo douto
Parquet não detém caráter vinculativo, não causando gravame aos
agravantes o fato de o representante ministerial ter-se utilizado de novas
provas ao formular seu entendimento’. (...)”
(Ac. de 5.10.2006 no AgRgAg no 7.146, rel. Min. José Delgado.)

“(...) 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. (...)”
(Ac. no 21.735, de 14.9.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Embargos de declaração. (...) I – O parecer da Procuradoria-Geral
Eleitoral é opinativo. (...)”
(Ac. no 22.338, de 8.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. no 5.476, de 10.3.2005, do mesmo relator.)

“(...) Ação de impugnação de mandato eletivo. Abuso do poder econômico.
(...)” NE: “O recorrente (...) requereu o retorno dos autos à Procuradoria-
Geral Eleitoral, afirmando que no parecer houve ‘significativo erro relativo
a matéria de fato’. (...) o parecer da Procuradoria é mera peça opinativa,
não vincula o julgador, razão por que não vejo maior sentido na devolução
do processo para novo parecer”.
(Ac. no 21.261, de 30.10.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“(...) 2. Desnecessária nova manifestação ministerial após apresentação de
contra-razões. (...)”.
(Ac. no 19.701, de 12.8.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Representação. (...) Ausência de vista ao Ministério Público. Hipótese na
qual o parecer oral supre a ausência do parecer escrito. Recurso não
conhecido”.
(Ac. no 16.161, de 29.6.2000, rel. Min. Nelson Jobim.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Voto do relator: “(...) afasto a alegação de cerceamento de defesa pelo fato
de ter o ilustre procurador regional modificado o parecer exarado
anteriormente ao julgamento, porque a emissão de parecer pelo Ministério
Público, na qualidade de fiscal da lei, constitui manifestação que,
conquanto sempre respeitável, não tem qualquer caráter vinculante. (...)”
(Ac. no 1.500, de 4.3.99, rel. Min. Eduardo Alckmin.)
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PREVENÇÃO

Conexão

“(...) 1. A aplicação do art. 260 do Código Eleitoral, para efeito de
prevenção, tem em conta o primeiro processo em que se discute a eleição,
daí por que o Estado fica prevento ao relator daquele processo, e não pelo
tipo de processo. (...)”
(Ac. de 3.8.2006 no AgRgMC no 1.850, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo
sentido o Ac. de 29.6.2006 no AgRgMC no 1.809 e o Ac. de 14.6.2006 no AgRgMS
no 3.444, do mesmo relator.)

NE: “Resolvendo questão de ordem proposta pelo relator, o Tribunal
decidiu que o sucessor do ministro no TSE fica prevento para as questões
relacionadas com feitos relatados pelo sucedido”. (Ementa não transcrita
por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. no 1.713, de 22.11.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Questão de ordem. Recurso especial. Prevenção. Não-ocorrência. O
julgamento de recurso anterior, no mesmo processo, torna prevento o
relator do primeiro, salvo se (...). A prevenção de que trata o art. 260, CE,
diz exclusivamente com os recursos parciais interpostos contra a apuração
e a votação”. NE: Não há conexão e, conseqüentemente, prevenção, em
virtude do julgamento de processos anteriores lastreados em
fundamentação jurídica diversa e também em relação a processos findos
(Súmula no 235 do STJ). (Obs.: O trecho suprimido da ementa após a
expressão “salvo se” refere-se a entendimento superado pelo Tribunal no
Ac. no 1.713, de 22.11.2005.)
(Ac. no 21.380, de 24.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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NE: Questão de ordem no Ag no 4.271/SP: “1. O julgamento de recurso
anterior, no mesmo processo, ou de mandado de segurança, habeas corpus,
reclamação ou representação, a ele relativos, torna prevento o relator do
primeiro, independentemente da natureza da questão nele decidida, para os
recursos ou feitos posteriores; 2. (...)” NE: O trecho suprimido
correspondente ao item 2 refere-se a entendimento superado pelo Tribunal
no Ac. no 1.713, de 22.11.2005.
(Ac. no 4.271, de 29.5.2003, rel. Min. Fernando Neves, Ata da 60a Sessão, em
29.5.2003, publicada no DJ – Seção 1 de 10.6.2003, p. 180.)
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PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

Generalidades

NE: “Não se aplica aqui o disposto no art. 132 do CPC. Prevalece a norma
que fixa a competência do corregedor eleitoral para conhecer e processar a
Aije. Terminado o mandato do juiz (...), seu sucessor assumiu o feito, sendo
desnecessária a pleiteada renovação da produção de prova. (...)” (Ementa
não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 23.5.2006 no RO no 766, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo regimental. Mandado de segurança. Hipótese que se enquadra na
ressalva do art. 132, CPC. Magistrado designado para atuar durante período
de férias não está vinculado definitivamente à lide, uma vez cessado o
motivo do afastamento do juiz natural do feito. Agravo improvido.”
(Ac. no 241, de 15.4.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)
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PROCESSO CAUTELAR

Cabimento

“Medida cautelar. Aime. Acórdão. Execução antes da publicação.
Impossibilidade. Liminar. (...) 2. Pendente o julgamento de embargos
declaratórios, opostos do acórdão do Tribunal Regional, questões nele
levantadas – aplicação do art. 224 do Código Eleitoral – somente poderiam
vir a ser abordadas, em medida cautelar, após o julgamento desses. (...)”
(Ac. de 28.6.2006 no AgRgMC no 1.833, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Medida cautelar. Recurso especial. Efeito suspensivo. Instrução
deficiente. Cautelar denegada. Agravo regimental. A instrução deficiente da
medida cautelar conduz à negativa da liminar pleiteada. Não há como
apurar, em procedimento de cognição sumária, comprovação acerca da
materialidade da conduta ilícita, que deve ser resolvida no âmbito do
processo principal. (...)”
(Ac. de 18.5.2006 no AgRgMC no 1.806, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) No processo cautelar não se reexaminam fatos e provas. A suposta
decadência do ajuizamento da Aije há de ser apreciada em recurso próprio,
no processo de ação investigativa.”
(Ac. de 9.2.2006 no AgRgMC no 1.753, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Incabível mandado de segurança impetrado contra decisão judicial
passível de recurso próprio. Nega-se provimento a agravo regimental que
não afasta os fundamentos da decisão impugnada”. NE: “(...) Mandado de
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segurança não é meio próprio para se emprestar efeito suspensivo a recurso
que não o possua. Cabível na hipótese medida cautelar”.
(Ac. no 3.283, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Medida cautelar. Negado seguimento. Fundamentos
não infirmados. Negado provimento.” NE: “ (...) contra a decisão
monocrática de juiz do Tribunal Regional Eleitoral que liminarmente
determinou a diplomação e posse dos agravados ‘(...) não é o pedido de
medida cautelar ao TSE a via adequada para obter a cassação’ daquela”.
(Ac. no 1.606, de 24.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Medida cautelar. Pedido liminar. Efeito suspensivo a recurso interposto da
decisão de 1o grau, em tramitação no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
Negativa de seguimento. Não-cabimento. Agravo regimental. Desprovimento”.
(Ac. no 1.492, de 6.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Medida cautelar. Negativa de seguimento. Liminar prejudicada. Agravo
regimental. Petição retificadora do pedido. Questões prejudiciais. Coisa
julgada e litispendência. Não cabe medida cautelar com o intuito de evitar
decisão de mérito sobre as ações ainda pendentes de julgamento e que se
encontram em fase de alegações finais. Desprovimento”.
(Ac. no 1.365, de 24.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a medida
cautelar. Alegação de fato novo, consistente na renúncia de prefeito e vice-
prefeito, que foi objeto de apreciação pelo Tribunal. Pretensão de novo
julgamento da causa. Impropriedade da via eleita. Agravo improvido.” NE:
“Não aponta o requerente que a presente medida cautelar visa à obtenção
de efeito suspensivo a algum recurso a ser interposto contra a decisão desta
Corte, tampouco que esta é medida preparatória a alguma ação judicial. (...)
Não tendo sido sequer mencionada a eventual interposição de recurso, é
inviável até mesmo o exame da plausibilidade jurídica da tese, uma vez que
esse requisito, essencial à concessão da medida cautelar, se prende à
própria probabilidade de êxito do recurso. E não há que se falar que não
possa o requerente recorrer da decisão, pois ‘esta Corte reconhece a
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legitimidade do terceiro prejudicado para interpor recursos, inclusive
embargos declaratórios’ (...)”
(Ac. no 1.328, de 18.3.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

Competência

“(...) Medida cautelar. Aplicação dos enunciados das súmulas nos 634 e 635
do STF. (...)” NE: Incompetência do TSE para medida cautelar referente a
recurso especial ainda não sujeito a juízo de admissibilidade, pois ainda
não se instaurou a instância extraordinária, não sendo relevante a
interposição de agravo de instrumento por litisconsorte.
(Ac. de 24.8.2006 no AgRgMC no 1.799, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Competência. Ação cautelar. A competência do Tribunal Superior Eleitoral
para processar e julgar ação cautelar pressupõe, no caso de processo ainda
na origem, a interposição e admissibilidade de recurso, a devolutividade da
matéria questionada, e, negativo o juízo de admissibilidade, a protocolação
de agravo. Inteligência do parágrafo único do art. 800 do Código de
Processo Civil na dicção do Supremo.”
(Ac. no 1.710, de 27.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

Litisconsórcio

“Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial. Embargos de
declaração pendentes de julgamento na origem. Terceiro interessado.
Impossibilidade. Remessa. Tribunal competente (art. 113, § 2o, CPC). (...) II
– Incompetente o juízo para decidir sobre a causa, falta-lhe permissão para
se manifestar sobre a admissão de terceiro no feito, sendo imperativo, a
teor do art. 113, § 2o, CPC, a remessa dos autos à autoridade competente
para decidir sobre o pedido. Recurso a que se nega provimento.”
(Ac. de 14.3.2006 no AgRgMC no 1.780, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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Generalidades

“Recurso especial. Cassação de diploma. Art. 41-A da Lei no 9.504/97.
Eleições municipais. Prefeito e vice-prefeito. Quebra de sigilo bancário.
Possibilidade. Precedente do STF. (...) 1. Justificada a quebra de sigilo
bancário, ordenada pelo juiz monocrático, tem-se que o disposto no art. 22,
VI, VII e VIII, da LC no 64/90 permite ao julgador proceder às diligências
que julgar necessárias ao deslinde da causa, buscando salvaguardar a
licitude das eleições. Tese que encontra respaldo na jurisprudência do STF,
consolidada ‘no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia dos
sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da
conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante e
suspeita razoável de infração penal’ (STF – AgRg no AI no 541.265/SC, rel.
Min. Carlos Velloso, DJ de 4.11.2005). (...)”
(Ac. de 17.8.2006 no REspe no 25.937, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso em mandado de segurança. Sigilo bancário. Quebra. Conduta
delituosa. Indícios. Interesse público relevante. Negativa de seguimento. O
direito aos sigilos bancário e fiscal não configura direito absoluto, podendo
ser ilidido desde que presentes indícios ou provas que justifiquem a
medida, sendo indispensável a fundamentação do ato judicial que a defira.”
(Ac. de 28.6.2006 no RMS no 440, rel. Min. Caputo Bastos.)
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Cabimento

“Reclamação. Não-cabimento. (...) Os procedimentos para a posse de
prefeito e vice-prefeito, ditados por juiz de primeiro grau, se acoimados de
irregulares, haverão de ser submetidos ao Tribunal Regional Eleitoral e não
ao Tribunal Superior Eleitoral. (...) A reclamação é a via processual
destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de
suas decisões, nas hipóteses em que há inobservância de julgado seu, não
se prestando à substituição de recurso próprio. (...)”
(Ac. de 16.11.2006 no AgRgRcl no 442, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Reclamação. Decisão regional. Desaprovação. Prestação de contas.
Candidato a vereador. Não-cabimento. 1. A reclamação se destina a
preservar a competência desta Corte Superior ou garantir a autoridade de
suas decisões, nos termos do art. 15, parágrafo único, inciso V, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 2. É incabível essa ação
para desconstituir decisão regional que desaprova a prestação de contas da
campanha eleitoral do reclamante, não se podendo invocar resolução desta
Casa proferida em processo relativo à prestação de contas anual de partido
político. 3. Na espécie, não há nenhuma decisão do Tribunal, relativa ao
caso ora versado, que esteja sendo descumprida, muito menos que esteja
ocorrendo afronta à competência desta Corte. 4. O inconformismo do
reclamante quanto ao indigitado acórdão regional deveria ter sido objeto de
recurso cabível, na linha da jurisprudência desta Casa. Agravo regimental a
que se nega provimento.”
(Ac. no 394, de 6.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac. de
9.3.2006 no AgRgRcl no 387, rel. Min. Marco Aurélio.)
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“(...) A reclamação é via processual adequada para se postular a
preservação da competência do Tribunal e a garantia da autoridade de suas
decisões. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ac. no 350, de 19.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido os acórdãos
nos 372, de 17.3.2005, e 375, de 6.10.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“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.”
(Ac. no 359, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Reclamação. Finalidade correcional. Alegações de erros, abusos e
irregularidades na atuação de presidente de TRE. Não-caracterização.
Anotação de membros de diretório partidário. Conflito entre órgão nacional
e estadual. Matéria interna corporis, sub judice na Justiça Comum.
Improcedência. A atribuição correcional visa proteger a legalidade e a
legitimidade dos atos que interfiram nos serviços eleitorais contra erros,
abusos ou irregularidades, nos termos dos arts. 2o, V e VI, e 8o, II e VI, da
Res.-TSE no 7.651/65. Inviabilizada a discussão, pela Justiça Eleitoral, de
matéria interna corporis dos partidos, sobretudo sob a pendência de
pronunciamento jurisdicional da Justiça Comum. Ausente a demonstração
dos alegados erros, abusos ou irregularidades, impõe-se a improcedência da
reclamação”.
(Ac. no 338, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Reclamação. Finalidade correcional. Alegações de turbação da
normalidade, legalidade, ordem e regularidade dos serviços eleitorais. Não-
caracterização. Função correcional. Limites. Observância. Improcedência.
A atribuição correcional visa proteger a legalidade e a legitimidade dos atos
que interfiram nos serviços eleitorais contra erros, abusos ou
irregularidades, nos termos dos arts. 2o, V e VI, e 8o, II e VI, da Res.-TSE
no 7.651/65. Providências do corregedor regional eleitoral que não
desbordaram das funções inerentes ao cargo. Ausente a demonstração das
alegadas ações voltadas a perturbar a normalidade dos serviços eleitorais
ou de agressão à legalidade, à ordem ou à regularidade dos trabalhos afetos
à zona eleitoral, impõe-se a improcedência da reclamação.” NE:
Ajuizamento de reclamação por coligação contra ato do corregedor
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regional eleitoral que determinou o fechamento do cartório eleitoral para
entrega de cópia de sentença que indeferiu registro. Alegações de que a
hipótese não se enquadraria nas hipóteses permitidas para ajuizamento da
reclamação. “(...) a presente reclamação tem por fundamento o art. 2o, III,
da Res.-TSE no 7.651/65, ostentando, por conseguinte, natureza
correcional, daí decorrendo o interesse predominante da Justiça Eleitoral
no exame de eventual prática que interfira na regular prestação dos serviços
eleitorais, razão pela qual dela conheço. (...)”
(Ac. no 340, de 26.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Reclamação. Propaganda eleitoral. Mandado de segurança. Direito de
resposta. Hipótese. Não-caracterização. Improcedência. A reclamação
objetiva preservar a competência do Tribunal Superior Eleitoral ou a
autoridade de suas decisões”. NE: “Cumprido quanto determinado na
decisão concessiva de liminar no mandado de segurança referido, não vejo
nenhuma ofensa à competência ou à autoridade desta Corte Superior.”
(Ac. no 342, de 30.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Reclamação. Agravo regimental. Decisão. Fundamento não infirmado.
Negado provimento. (...)” NE: “(...) a negativa de seguimento à reclamação
(...) funda-se na sua impossibilidade, tendo em vista não haver decisão
deste Tribunal sobre o mérito. Esta Corte já assentou que só admite
reclamação na hipótese de decisão de mérito (...)”.
(Ac. no 261, de 25.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Embargos de declaração contra decisão monocrática em reclamação. (...)
Pedido de natureza correcional. Impossibilidade. Desprovimento. (...)
Decisão recorrida que salientou a impossibilidade de se imiscuir o Tribunal
Superior Eleitoral, ainda que na esfera correcional, na rotina da atividade
jurisdicional de Tribunal Regional Eleitoral, determinando data ou prazo
para julgamento de feitos. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.” NE: “A reclamação (...) se presta
a preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas
decisões, do que, a toda evidência, não cuidam estes autos. (...) No âmbito
correcional (...) este Tribunal não pode estabelecer a rotina da atividade



182 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

jurisdicional do Tribunal a quo, tampouco determinar a fixação de data
para julgamento de feitos”.
(Ac. no 243, de 22.4.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo regimental. Reclamação. Seguimento negado. Desrespeito à
decisão da corte. Não-ocorrência. A reclamação é via processual destinada
a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas
decisões. Se o Tribunal já praticara os atos antes da concessão da liminar,
não há falar em afronta à decisão do TSE. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(Ac. no 260, de 15.4.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Reclamação. Finalidade correcional. Cumprimento de deliberação de
Corte Regional, em detrimento de ato monocrático, de natureza
administrativa. Procedência. A atribuição correcional visa proteger a
legalidade e a legitimidade dos atos que interfiram nos serviços eleitorais
contra erros, abusos ou irregularidades, nos termos do art. 2o, V e VI, da
Res.-TSE no 7.651/65.”
(Ac. no 253, de 10.2.2004, rel. Min. Barros Monteiro.)
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Aditamento

“(...) Não há como conhecer do aditamento às razões do recurso ante a
incidência da preclusão consumativa. (...)”
(Ac. de 23.2.2006 no AgRgREspe no 25.472, rel. Min. Gilmar Mendes.)

Cabimento

 Despacho ordinatório

“(...) 5. Dos despachos ordinatórios não cabe recurso. Determinação
judicial para reentranhamento de documentos antes mandados retirar.
Ausência de qualquer prejuízo para a parte. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no RO no 1.337, rel. Min. José Delgado.)

 Interposição simultânea com embargos de declaração

“(...) 1. O ora recorrente interpôs concomitantemente recurso especial e
embargos de declaração. Não foi realizada a necessária ratificação do apelo
especial, razão pela qual o recurso não merece conhecimento. (...)” NE:
“(...) a ratificação do recurso especial após o julgamento de aclaratórios
somente é dispensável quando estes são opostos por uma parte e o apelo
especial é interposto pela parte contrária.”
(Ac. de 20.9.2006 no REspe no 26.856, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Possibilidade, no processo eleitoral, de interposição de recurso
especial simultânea a de embargos de declaração. (...)”
(Ac. de 23.2.2006 no AgRgREspe no 25.472, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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Desistência

“(...) Registro de candidato. Deputado estadual. Decisão regional.
Indeferimento. (...) Agravo regimental. Pedido. Desistência. Procuração.
Poderes para desistir. Ausência. (...) 1. Não há como se homologar pedido
de desistência de agravo regimental se o advogado da parte, embora
intimado, não apresentar procuração com poderes específicos para esse fim.
(...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 26.968, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial eleitoral. Registro de candidatura. Eleições
complementares. Participação de candidato que deu causa à nulidade do
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. Precedentes: REspe no 25.094/GO, rel.
Min. Caputo Bastos, DJ 7.10.2005; Ag no 4.519/MG, rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, DJ 4.6.2004. (...)”
(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.”
NE: “(...) iniciado o julgamento já não é mais possível desistir. (...) A perda
do objeto, a meu ver, precede a matéria, porque a desistência diz respeito
ao tema de fundo do próprio mandado de segurança. (...) O mandado de
segurança foi impetrado com base em resolução do TRE que determinava a
realização de novas eleições no Município de Afonso Bezerra. Eleições
que, conforme o eminente relator, já foram realizadas e nas quais os
impetrantes saíram vencedores. Houve, portanto, perda de objeto.”
(Ac. de 3.8.2006 no MS no 3.403, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Medida cautelar. Liminar. Suspensão. Julgamento. Mérito. Mandado de
segurança. TRE. Pendência. Apreciação. Embargos de declaração. Autos.
Recurso especial. TSE. Pedido de desistência. Homologação.” NE: “Em
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22.9.2005, os requerentes protocolizaram pedido de desistência (...), em
razão da suspensão do julgamento determinada pelo próprio TRE”.
(Ac. no 1.713, de 22.11.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Representação. Recurso especial. Pedido de desistência. Matéria de
ordem pública. Impossibilidade. (...) Provimento. I – É inadmissível
a desistência quando a matéria tratada for de ordem pública. Precedente.
II – (...)” NE: A hipótese dos autos refere-se “à investigação judicial
proposta com fundamento no art. 41-A da Lei no 9.504/97, a qual, julgada
procedente, levou à cassação do diploma (...), bem como à imposição de
multa”.
(Ac. no 4.519, de 4.3.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Embargos de declaração. Omissão, obscuridade e contradição. Ausência.
Efeitos infringentes. Excepcionalidade. Rediscussão da causa.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.” NE: “(...) não procede o argumento
de que não é admitida a desistência no âmbito da Justiça Eleitoral. É
permitido às partes desistirem, cabendo eventual intervenção do Ministério
Público, caso se trate de matéria de ordem pública. (...)”
(Ac. no 4.484, de 10.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

Prazo

 Generalidades

“(...) 1. É intempestivo o agravo regimental interposto após o trânsito em
julgado do acórdão regional (§ 3o do art. 43 da Res.-TSE no 22.156/2006).
(...)”
(Ac. de 24.10.2006 no AgRgREspe no 26.747, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Embargos de declaração. Representação contra desembargador. Prazos do
art. 96 da Lei no 9.504/97. Intempestividade. 1. Chegando a petição dos
declaratórios após o prazo de 24h não há como deles conhecer. 2.
Embargos de declaração não conhecidos.”
(Ac. de 28.9.2006 nos EDclRp no 1.184, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito.)
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“(...) O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 3 (três) dias,
a teor do art. 275 do Código Eleitoral, contados no caso de processo de
registro de candidatura da publicação do acórdão embargado em sessão.
(...)”
(Ac. de 14.9.2006 nos EDclRO no 918, 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. (...) 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
despacho agravado. Justiça Eleitoral em funcionamento normal, em razão
do referendo. (...)”
(Ac. de 8.6.2006 no AgRgRO no 905, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Embargos declaratórios em matéria penal eleitoral. Prazo de três dias para
a interposição. Norma específica do Código Eleitoral (art. 275, § 1o).
Inaplicabilidade do prazo previsto no Código de Processo Penal. Recurso
especial conhecido e provido para afastar a intempestividade proclamada
pela egrégia Corte Regional.”
(Ac. de 27.4.2006 no REspe no 25.563, rel. Min. José Delgado, red. designado
Min. Marcelo Ribeiro.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Negado seguimento. Recurso
especial intempestivo. Os embargos declaratórios intempestivos não
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial. O recurso
especial interposto nessa circunstância é, portanto, intempestivo. A
relevância da matéria não supre a ausência de requisito de admissibilidade
do recurso especial. (...) Agravo regimental desprovido.”
(Ac. no 5.958, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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“Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Preliminar.
Intempestividade. Não-acolhimento. Término do biênio. Juiz. Composição.
TRE. Conclusão. Mandato impugnado. Cargos diretivos. Perda de objeto.
Arquivamento dos autos. O prazo para a oposição de embargos de
declaração é contado da data da publicação da decisão impugnada no órgão
oficial de imprensa. (...)”
(Ac. no 684, de 13.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Propaganda extemporânea. Embargos de declaração. Omissão,
contradição, obscuridade. Inexistência. Prazos contínuos e ininterruptos.
Intempestividade. Não-conhecimento. Em se tratando de representação
fundada no art. 96 da Lei no 9.504/97, os prazos são contínuos e
ininterruptos, entre 5 de julho e a data da diplomação dos eleitos (art. 24 da
Res.-TSE no 21.575/2003). (...)”
(Ac. no 4.856, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento. (...)
Propaganda. Intempestividade do agravo. Erro na intimidade da Justiça
Eleitoral. Conhecidos e providos os embargos para afastar a
intempestividade do agravo regimental. Negado provimento ao agravo.”
NE: A Secretaria Judiciária informou que, “por um lapso, não foi juntada
aos autos deste agravo a petição de agravo regimental enviada por fax”.
(Ac. no 4.768, de 26.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. (...) Agravo regimental. Agravo de instrumento.
Intempestividade. Provimento negado. É a data do protocolo que permite
aferir a tempestividade do recurso. (...)”
(Ac. no 4.786, de 28.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Registro de candidato. (...) 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.)

“Recurso eleitoral. Sentença mantenedora de inscrição eleitoral.
Possibilidade de recurso. Art. 80 do Código Eleitoral. Cabe recurso, no
prazo de três dias, contra decisão de juiz eleitoral que mantém a inscrição
eleitoral. (...)” NE: Considera-se tempestivo o recurso, porquanto não existe
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nos autos o registro da data da efetiva intimação do Ministério Público,
recorrente da decisão regional.
(Ac. no 21.611, de 31.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo de instrumento que ataca despacho denegatório de seguimento de
recurso especial. Questão relevante. Provimento. Conversão em recurso
especial (CPC, art. 544, § 3o). Embargos de declaração. Violação ao art.
275, II, do Código Eleitoral. Nulidade. Recurso eleitoral inominado. Prazo
para interposição. Incidência das normas do Código de Processo Civil. (...)
Se a sentença não for publicada no prazo de 24 horas a que se refere o § 7o

do art. 96 da Lei no 9.504/97, conta-se o prazo para o recurso da data em
que o advogado – não a parte – for intimado (CPC, art. 242). Havendo
vários réus, começa a correr o prazo recursal da data da juntada aos autos
do último aviso de recebimento ou de mandado citatório cumprido (CPC,
art. 241, III e IV). (...) Se o último recurso interposto é considerado
tempestivo, não poderão ser tidos como intempestivos os que lhe
antecederam (CPC, art. 241, III). Recurso especial eleitoral provido para
determinar ao Tribunal Regional que aprecie o mérito do recurso
inominado.”
(Ac. no 4.477, de 2.3.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Interposição antes da juntada da precatória de intimação

“Agravo de instrumento que ataca despacho denegatório de seguimento de
recurso especial. Questão relevante. Provimento. Conversão em recurso
especial (CPC, art. 544, § 3o). Embargos de declaração. Violação ao art.
275, II, do Código Eleitoral. Nulidade. Recurso eleitoral inominado. Prazo
para interposição. Incidência das normas do Código de Processo Civil. (...)
Evidencia-se a tempestividade do recurso quando interposto antes do
despacho que determina a juntada da carta precatória de intimação. (...)”
(Ac. no 4.477, de 2.3.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Interposição antes da publicação do julgado

“(...) Agravo regimental. Tempestivo. (...) 1. Salvo no caso de a parte tomar
ciência inequívoca do inteiro teor da decisão, o prazo para interposição de
recurso começa com a publicação. (...)” NE: “(...) Pode ocorrer de a parte,
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em data antecedente à intimação, tomar inequívoca ciência do seu inteiro
teor, e nesse caso, desde esse dia, ter início o prazo. Contudo, aqui, o
simples envio de fax ao advogado não permite aferir essa ciência
inequívoca.”
(Ac. de 28.6.2006 no AgRgMC no 1.833, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Medida cautelar. Pedido liminar. Recurso. Efeito suspensivo. Ausência de
requisito. Caráter satisfativo. Indeferimento. (...)” NE: “(...) Não obstante
seja cabível a interposição de recurso contra julgado ainda pendente de
publicação, a parte recorrente deverá suportar os ônus de errôneo
entendimento quanto ao que foi decidido ou à sua fundamentação. (...)”
(Ac. no 1.363, de 29.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Eleitoral. Representação: Prática de conduta vedada pelo art. 41-A da Lei
no 9.504/97, acrescentado pelo art. 1o da Lei no 9.840, de 28.9.99: Compra
de votos. I – Recurso interposto anteriormente à publicação do acórdão
recorrido: tempestividade. Precedentes do TSE. (...)”
(Ac. no 21.264, de 27.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Recurso em mandado de segurança. Interposição. Anterioridade.
Publicação. Decisão. Tempestividade. Ato do presidente do Tribunal
Regional Eleitoral. (...) 1. Não é intempestivo o recurso interposto antes da
publicação do julgado. 2. (...)”
(Ac. no 275, de 30.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

 Interposição antes do julgamento dos embargos

“Recurso especial recebido como ordinário. Eleição 2002. Ação de
impugnação de mandato eletivo. Deputado estadual. Abuso de poder
político. Interposição simultânea. Recurso especial. Embargos de
declaração. Ausência de exaurimento da instância ordinária.” NE: “1.
Diante do manejo simultâneo de embargos de declaração e o presente
recurso para este Tribunal, tenho que não se esgotou a prestação
jurisdicional pela instância regional. Dessa maneira, opostos embargos de
declaração, haver-se-ia de esperar o seu julgamento, porque integraria a
decisão final do Tribunal Regional Eleitoral. À parte nenhum prejuízo
adviria, pois o prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 275 do
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Código Eleitoral, estaria suspenso. (...) Sendo assim, não poderia ter sido
apresentado, antes do julgamento dos embargos declaratórios, um recurso
buscando a reforma do aresto recorrido em relação à mesma matéria.”
(Ac. no 24.287, de 22.11.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Registro de candidatura.
Impugnação. Inelegibilidade. Rejeição. Contas. Improcedência. Ausência.
Interesse. Candidato. Recurso especial. Acolhimento. Embargos de
declaração. Tribunal a quo. Efeitos infringentes. Atendimento de interesse.
(...)” NE: O recorrente interpôs o recurso especial antes de haver decisão
nos embargos de declaração no Tribunal a quo. O “(...) aditamento do
recurso especial não pode ser conhecido por força da preclusão
consumativa. (...)”
(Ac. no 24.848, de 11.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“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.”
NE: “(...) afasto a alegação de ser o recurso extemporâneo, mesmo que
tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos de declaração
opostos pela parte contrária. A parte que interpõe recuso antes de julgados
embargos de declaração assume o risco de, não se conhecendo o inteiro
teor da decisão, deixar de atacar algum ponto relevante ou fundamento que
conste apenas do acórdão dos embargos de declaração. (...)”
(Ac. no 4.548, de 16.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

 Matéria não eleitoral

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do voto condutor: “(...) o recurso é tempestivo. A questão foi
devidamente analisada pelo despacho de admissibilidade. Colho: ‘(...) os
prazos recursais da Advocacia-Geral da União devem começar a ser
contados não a partir da publicação do acórdão combatido no órgão oficial
(Diário da Justiça), mas sim da sua ciência pessoal da decisão por parte de
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um de seus membros. [...]’ Ademais, tem reconhecido a jurisprudência do
egrégio Tribunal Superior Eleitoral que aos processos mandamentais que
versam sobre matéria administrativa não eleitoral, afeta à atividade-meio
dos tribunais regionais eleitorais, aplica-se a legislação processual comum
e, em caráter meramente subsidiário, a legislação eleitoral [...]. Tal
entendimento pretoriano se estende também ao privilégio da contagem de
prazo em dobro reconhecido à Advocacia-Geral da União [...].”
(Ac. no 25.171, de 31.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Matéria administrativa. Recurso em mandado de segurança. Embargos de
declaração. (...)” NE: “Por versarem matéria de direito comum, aplicam-se
a eles as regras processuais definidas no CPC, sendo, pois, tempestivos”.
(Ac. no 99, de 1o.2.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

 Prazo em dobro

“Eleitoral. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Defensor público.
Prazo em dobro. Art. 128, I, da LC no 80/94. (...) 1. Em conformidade com
o disposto no art. 128, I, da Lei Complementar no 80, de 1994, ao defensor
público do estado contam-se em dobro todos os prazos. (...)”
(Ac. no 3.941, de 3.2.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

 Prazo em horas

“Representação. Art. 41-A da Lei no 9.504/97. Recurso eleitoral. Sentença.
Prazo. 24 horas. Incidência. Art. 96, § 8o, da Lei no 9.504/97. ‘Fixado o
prazo em horas passíveis de, sob o ângulo exato, transformar-se em dia ou
dias, impõe-se o fenômeno, como ocorre se previsto o de 24 horas a
representar 1 dia. A regra somente é afastável quando expressamente a lei
prevê termo inicial incompatível com a prática’. Precedentes
(Ac. no 789/DF, red. desig. Min. Marco Aurélio, sessão de 18.10.2005).
Recurso desprovido.”
(Ac. de 12.12.2006 no REspe no 25.302, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Prazo. Fixação em horas. Transformação em dias. Fixado o prazo em
horas passiveis de, sob o ângulo exato, transformar-se em dia ou dias,
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impõe-se o fenômeno, como ocorre se previsto o de 24 horas a representar
1 dia. A regra somente é afastável quando expressamente a lei prevê termo
inicial incompatível com a prática.”
(Ac. no 789, de 18.10.2005, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Prazo. Contagem. Hora da publicação. Certificado omisso. Resolução-
TRE/PR no 390/2000. Na contagem dos prazos fixados por horas, é
fundamental registrar-se hora e minuto em que se deu a publicação. À falta
desse registro, considera-se que a publicação ocorreu no último minuto da
última hora do expediente forense. A Resolução no 390/2000 do TRE/PR
contém simples determinação aos cartórios para que publiquem todas as
sentenças às 15h. O dispositivo não autoriza a presunção de que todas as
sentenças foram publicadas nesta hora.”
(Ac. no 19.833, de 22.4.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Preclusão

NE: Trecho do voto condutor: “No caso dos autos, o recorrente apresentou
simultaneamente recurso especial e embargos de declaração. Os
precedentes citados autorizam a reiteração do apelo especial após o
julgamento dos embargos declaratórios. Desautorizam, todavia, o
aditamento do primeiro recurso, ante a incidência da preclusão
consumativa. (...) Qualquer que seja o entendimento adotado, há óbice ao
conhecimento do segundo recurso, uma vez que houve, conforme já dito,
substancial alteração das razões recursais, e não a simples reiteração da
peça anterior.” (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto
ao tema.)
(Ac. de 10.10.2006 no REspe no 26.018, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Interposto o recurso, este não pode ser complementado ou renovado,
ainda que o prazo não se tenha esgotado, operando-se a preclusão
consumativa. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.084, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 1. Manifestado inconformismo pela parte, por meio de pedido de
reconsideração, com relação à decisão monocrática proferida pelo relator,



193JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

não é possível a interposição de sucessivos recursos contra o mesmo
decisum, em face da preclusão consumativa. (...)”
(Ac. de 29.8.2006 no AgRgRO no 911, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Não cabe a inovação das alegações do recurso especial em sede de
agravo regimental. Há preclusão consumativa. (...)”
(Ac. de 16.2.2006 no AgRgREspe no 25.285, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 1. Opostos embargos de declaração antes da publicação da decisão
embargada, não é possível a oposição de novos embargos, por se operar a
preclusão consumativa. (...)”
(Ac. no 5.658, de 10.11.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Incorporação aos vencimentos do reajuste de 10,87%,
relativo à inflação apurada entre janeiro e junho de 1995, nos termos da MP
no 1.053/95. Impossibilidade. Servidores públicos não se incluem no termo
‘trabalhadores’ inserto na legislação citada (precedentes). Art. 1o da Lei no

5.021/66. Enunciados nos 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
Incidência. O writ somente se presta para o pagamento de valores, a contar
da data da impetração. Recurso especial provido. Negado o mandado de
segurança”. NE: Trecho do relatório: “(...) alegou que houve aceitação da
decisão por parte da União – o que configuraria fato impeditivo ao direito
de recorrer –, já que a Secretaria Administrativa do TRE/DF procedeu à
incorporação do percentual e aos pagamentos devidos. (...)” Trecho do voto
condutor: “A incorporação do percentual e o respectivo pagamento dos
valores daí decorrentes não constituem óbice a que a União recorra da
decisão. No caso, a segurança foi concedida, tendo a administração apenas
cumprido a determinação. Ademais, o recurso especial não possui efeito
suspensivo. Assim, o cumprimento da decisão não se constitui em aceitação
tácita”.
(Ac. no 25.168, de 31.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Agravo de instrumento. Representação. Art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97.
Diplomas. Cassação. Recurso adesivo. Pressuposto. Ausência. (...) O
recurso adesivo pressupõe a sucumbência recíproca (art. 500 do CPC), que
não reside na possibilidade de modificação, pela instância superior, da
decisão impugnada. (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no AgRgAg no 6.153, rel. Min. Caputo Bastos.)
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Cabimento

 Matéria administrativa

“Decisão regional. Deferimento. Pedido. Servidores. Médicos. Extensão.
Jornada diária. (...) 1. Conforme iterativa jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, não cabe recurso especial contra decisão regional
atinente à matéria estritamente administrativa. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.951, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial eleitoral. Interpretação e aplicação do art. 34 do Código
Eleitoral. 1. Matéria de natureza administrativa. 2. Recurso especial não
conhecido, encaminhando-se o feito ao corregedor-geral eleitoral.”
(Ac. de 31.8.2006 no REspe no 25.856, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso especial. Sindicância. Apuração de irregularidades em cartório
eleitoral. Audiência. Ausência da recorrente. Negativa de fornecimento de
endereço para intimação. Postulados do contraditório e da ampla defesa
preservados. (...) 4. Recurso não conhecido. Matéria de natureza
administrativa.”
(Ac. de 31.8.2006 no REspe no 25.989, rel. Min. José Delgado.)

“Agravo de instrumento. Veiculação de propaganda partidária no segundo
semestre, no Distrito Federal. Ano eleitoral. Vedação do art. 36, § 2o, da Lei
no 9.504/97. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Desprovimento”.
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NE: Não cabe recurso especial contra decisão do TRE sobre matéria
administrativa.
(Ac. no 4.567, de 20.4.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Decisão do TRE/ES. Pedido de licença. Matéria de
natureza estritamente administrativa. Interposição de recurso especial.
Inadmissibilidade. Precedentes.”
(Ac. no  21.368, de 9.12.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Matéria administrativo-eleitoral

“(...) Anulação de eleições. Pedido de realização de novas eleições.
Incidência do art. 224 do Código Eleitoral. Não-ocorrência de afronta à
coisa julgada. Diploma concedido sob condição resolutiva. Eficácia
provisória da diplomação. Cabimento recurso especial de decisão
administrativa de TRE. Precedentes. (...) 4. Cabe recurso especial de
decisão administrativa dos tribunais regionais eleitorais. Agravo regimental
não provido.” NE: A decisão administrativa consistiu em negativa de
realização de novas eleições.
(Ac. no 3.512, de 24.8.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Servidor público da Justiça Eleitoral. Filiação partidária. Impossibilidade.
Pedido indeferido.” NE: “(...) contra resolução regional, em matéria que
não seja estritamente administrativa, cabe recurso especial”.
(Res. no 21.570, de 25.11.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Matéria de fato e prova

“(...) 1. A revaloração de fatos, admissível em sede de recurso especial,
depende de serem eles incontroversos e estarem devidamente descritos no
acórdão regional. (...)”
(Ac. de 7.11.2006 no AgRgAg no 6.462, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Recurso especial. Dispositivos legais e constitucionais. Ofensa. Não-
configuração. Prova. Revaloração. (...) 5. A revaloração da prova diz
respeito à equivocada aplicação de um princípio de direito ou com a
negativa de vigência de norma atinente aos meios probantes. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 6.957, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo
sentido o Ac. de 18.5.2006 no AgRgAg no 6.734, do mesmo relator.)
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“(...) Os arts. 267, § 3o, do CPC e 5o da CF não dizem com a possibilidade
de apresentação de documentos com a interposição de recurso especial,
como também não asseguram conhecimento e apreciação, na instância
extraordinária, de matéria que esbarra em reexame de provas. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 nos EDclAgRgREspe no 26.874, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 1. Não se abre caminho para conhecimento a recurso especial quando
o acórdão recorrido está assentado em apreciação de matéria fática e
vinculado, de modo harmônico, à legislação reguladora da espécie
examinada. (...)”
(Ac. de 31.8.2006 no AgRgEDclREspe no 25.804, rel. Min. José Delgado.)

“Possibilidade de se valorarem fatos e provas de acordo com resolução e
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. (...)”
(Ac. de 7.3.2006 no AgRgAg no 4.464, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso especial. Enquadramento jurídico de fatos. Viabilidade. Viável é
o enquadramento jurídico dos fatos constantes do acórdão impugnado
mediante recurso especial, não se confundindo a prática com a revisão dos
elementos probatórios do processo, a valorização da prova. (...)”
(Ac. no 25.144, de 15.12.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Medida cautelar. Agravo regimental. Efeito suspensivo. Recurso especial.
Circunstância. Superveniência. Fato novo. Relativo. Produção de provas.
(...) 1. Os fatos supervenientes apontados no que diz com a ‘(...) colheita de
determinadas provas que não fora possível na proposição da investigação
eleitoral e na instrução dela (...)’ dado ‘(...) que não se tinham
conhecimento deles no momento da propositura da ação (...)’, não podem
subsidiar a pretensão deduzida, uma vez que em sede de recurso especial
não é possível produção de provas. (...)”
(Ac. no 1.722, de 1o.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Recurso especial. Valoração da prova versus enquadramento jurídico
dos fatos constantes do acórdão impugnado. Qualifica todo e qualquer
recurso de natureza extraordinária – e o especial o é – o julgamento a partir
das premissas fáticas constantes do acórdão atacado – verdade formal, não
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sendo sinonímias as expressões valoração da prova constante do processo e
enquadramento jurídico do que assentado.”
(Ac. no 25.371, de 29.11.2005, rel. Min. Gilmar Mendes, red. designado Min.
Marco Aurélio.)

“(...) Recurso especial. Julgamento. Matéria fática. O cotejo indispensável
a que se diga enquadrado o recurso especial em um dos permissivos
próprios faz-se a partir das premissas fáticas do acórdão proferido, sendo
defeso proceder-se a exame da prova para substituí-las.”
(Ac. no 5.646, de 27.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido o
Ac. no 24.852, de 27.9.2005, do mesmo relator.)

“(...) Recurso especial. (...) 1. Para se infirmar o entendimento da Corte
Regional Eleitoral que assentou a existência de contradições e a
inexistência de uniformidade dos depoimentos colhidos na representação,
concluindo pela ausência de lastro probatório para a configuração do ilícito
do art. 41-A da Lei no 9.504/97, é necessário o reexame de fatos e provas,
vedado nesta instância especial, a teor da Súmula-STF no 279. (...)”
(Ac. no 5.750, de 6.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. (...) Art. 77 da Lei no 9.504/97. Não-participação do
candidato na inauguração. Precedente. Recurso provido para restabelecer a
sentença.” NE: “Havendo divergência na interpretação da prova, é
permitida a sua valoração na instância especial.”
(Ac. no 25.016, de 22.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Embargos de declaração. (...) Conduta vedada. Art. 73 da Lei no 9.504/97.
Aplicação das sanções previstas na lei. Vícios no acórdão. Inexistência.
Rejeitados os embargos. (...)” NE: Não restou caracterizado o reexame de
matéria de prova no recurso especial, mas valoração jurídica dos fatos
incontestes nos autos, quais sejam, a propaganda institucional no período
vedado pela Lei das Eleições, com a conseqüente aplicação da sanção
respectiva.
(Ac. no 24.739, de 25.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Efeitos infringentes do julgado. Embargos declaratórios



199JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

rejeitados”. NE: A análise de texto relativo ao pleiteado exercício do direito
de resposta não constitui reexame de prova, mas qualificação jurídica dos
fatos.
(Ac. no 1.395, de 11.10.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) 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 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.)

“Registro. Recurso especial. Reexame de matéria fática. Impossibilidade.
Seguimento negado. (...) Em sede de recurso especial, é vedado o reexame
do conjunto fático-probatório. A revaloração, admitida excepcionalmente,
não pode confundir-se com um novo contraditório. Agravo regimental a
que se nega provimento”.
(Ac. no 23.177, de 21.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Abuso de poder. Cassação de mandato e inelegibilidade. Prova.
Reapreciação. Impossibilidade. (...)” NE: “(...) não se pode ‘(...)
confundir reavaliação de fatos com valoração de provas, esta vinculada a
alguma infração a princípio probatório. Portanto, erro de direito e não de
fato’ (...)”.
(Ac. de 1o.6.2004 no Ag no 4.597, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. de 4.8.2005 no REspe no 25.215; e o Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 6.820,
ambos do rel. Min. Caputo Bastos.)

“Embargos de declaração. Omissão e contradição. Ausência. Art. 36, § 4o,
do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. Ofensa. Não-
caracterização. (...) Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos.” NE:
“De outra parte não houve reexame de fatos e provas. (...) Partindo do
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registrado na decisão regional, em que se transcreveu inclusive parte da
matéria veiculada naquele periódico, esta Corte chegou à conclusão de que
a publicação não continha excessos a evidenciar o suposto abuso de poder.
Houve, portanto, mera qualificação jurídica desse fato”.
(Ac. no 4.529, de 25.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“(...) 2. O erro na valoração da prova, apta a propiciar a revaloração no
âmbito do recurso especial, pressupõe contrariedade a um princípio ou a
uma regra jurídica no campo probatório, ou mesmo à negativa de norma
legal nessa área. Precedente do STJ.”
(Ac. no 21.387, de 15.4.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Propaganda eleitoral extemporânea: Recurso especial que pretende
reexaminar o sentido eleitoral do material incriminador, afirmado nas
instâncias ordinárias: questão de fato incabível de revisão, inadmissível na
via extraordinária de recurso eleitoral.”
(Ac. no 3.497, de 22.5.2003, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“(...) 1. O TSE tem considerado não constituir questão de fato, mas de sua
qualificação jurídica – portanto, susceptível de deslinde em recurso
especial –, saber, a partir do exame do seu texto, se a mensagem
questionada constitui ou não propaganda eleitoral. (...)”
(Ac. no 19.752, de 12.11.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

Competência

“(...) 4. O relator pode negar seguimento a recurso especial contrário à
jurisprudência do Tribunal, sem que isso configure usurpação da
competência do Plenário. (...)”
(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe no 25.974, rel. Min. Caputo Bastos.)

Efeito suspensivo

 Preclusão consumativa

“(...) 1. Não se vislumbra fumus boni iuris para a concessão de liminar em
medida cautelar ajuizada visando a concessão de efeito suspensivo a um
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segundo recurso especial, em face da preclusão consumativa. Agravo
regimental a que se nega provimento. Medida cautelar indeferida”. NE: “A
requerente utilizou-se do recurso especial em uma primeira oportunidade,
não se abrindo novo prazo com o julgamento dos embargos de declaração
do acórdão regional”.
(Ac. no 1.332, de 13.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

 Recurso admitido

“(...) Medida cautelar. Liminar. Efeito suspensivo. Recurso interposto e
admitido. Deferimento. Agravo regimental. Violações inexistentes. Decisão
mantida. Desprovimento.” NE: “(...) Nem há falar na incidência das
súmulas nos 634 e 635 do STF. A incidência de tais súmulas pressupõe a
inexistência ou pendência do juízo de admissibilidade do recurso e, no
caso, o especial já havia sido admitido.”
(Ac. de 16.3.2006 no AgRgMC no 1.772, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso especial eleitoral.
Cabimento. Ação de impugnação de mandato eletivo. Ação julgada
procedente pelas instâncias ordinárias. Recurso especial recebido. (...) É
cabível a medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso especial
eleitoral, já recebido no Tribunal Regional. Precedentes: Ac. no 1.235/PR,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, publicado em sessão de 23.10.2002; Ac.
no 1.059/DF, rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.4.2003; Ac. no 1.052/DF, rel.
Min. Ellen Gracie, DJ 23.8.2002; Ac. no 987/PB, rel. Min. Costa Porto, DJ
20.4.2001; MC no 966/MG, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 1o.2.2001; Ac.
no 469/PA, rel. Min. Eduardo Alckmin, publicado em sessão de 2.10.98;
MC no 959/AL, rel. Min. Costa Porto, DJ 10.11.2000, despacho do Min.
Fernando Neves concedendo a liminar; Ac. no 320/BA, rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ 12.2.99; Ac. no 420/MA, rel. Min. Edson Vidigal, DJ 18.12.98;
MC no 1.005/MS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 9.8.2001 (despacho
monocrático); Ac. no 1.182/MG, rel. Min. Ellen Gracie, publicado em
sessão de 1o.10.2002; Ac. no 1.273/GO, Min. Luiz Carlos Madeira, DJ
1o.8.2003. (...)”
(Ac. no 1.320, de 19.2.2004, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Min. Luiz
Carlos Madeira.)
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 Recurso inadmitido

“Agravo regimental. Medida cautelar. Recurso especial eleitoral. Efeito
suspensivo. Liminar. Deferimento. Pressupostos autorizadores – fumus boni
iuris e o periculum in mora – presentes. Recurso especial eleitoral
inadmitido. Interposição de agravo de instrumento. Liminar estendida.
Precedentes. Alegação de inexistência do fumus boni iuris em razão da
negativa de seguimento do recurso especial. Insubsistente. O juízo de
admissibilidade feito na instância a quo não vincula esta Corte. Para a
concessão da liminar, necessária se faz a presença dos pressupostos
autorizadores, que restaram presentes pela leitura do recurso especial e do
acórdão regional. Agravo regimental conhecido, mas desprovido.”
(Ac. no 1.680, de 23.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Agravo regimental. Efeito suspensivo a recurso especial.
Inadmissibilidade. Precedentes. A concessão de efeito suspensivo ao
recurso especial é medida de caráter excepcional, sendo vedada a sua
concessão nas hipóteses em que o referido recurso tenha sido inadmitido na
origem, ainda que interposto agravo de instrumento para o Tribunal
Superior Eleitoral. Medida cautelar indeferida. Agravo regimental
prejudicado.”
(Ac. no 1.295, de 9.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

 Recurso não interposto

“Agravo regimental. Medida cautelar. Pedido liminar. Efeito suspensivo.
Recurso especial não interposto. Declínio de competência para a Corte
Regional. Excepcionalidade não evidenciada. Não é recomendável
nenhuma antecipação do TSE quando se verifica que a prestação
jurisdicional não se findou. Decisão agravada mantida. Agravo regimental
desprovido.”
(Ac. de 16.2.2006 no AgRgMC no 1.770, rel. Min. Gerardo Grossi.)

 Recurso pendente de juízo de admissibilidade

“Agravo regimental. Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial.
Falta de ratificação após julgamento dos embargos de declaração. (...) I – A
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teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça não se conhece de recurso especial interposto antes do julgamento,
na Corte de origem, de embargos de declaração opostos ao mesmo acórdão,
que não for ratificado após o julgamento dos aclaratórios. (...)” NE: “(...)
somente em situações excepcionais é que se concederá efeito suspensivo a
recurso de natureza extraordinária, cabendo acrescer que, enquanto ainda
estiver sob jurisdição do Tribunal de origem, pode o candidato cassado
buscar a suspensão dos efeitos da decisão naquela instância, a teor dos
precedentes do TSE que invocam a aplicação do Enunciado no 635 da
súmula do STF.”
(Ac. de 10.8.2006 no AgRgMC no 1.851, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial. Embargos de
declaração pendentes de julgamento na origem. (...) I – Pendentes de
julgamento na Corte de origem embargos de declaração opostos pelas
partes a quem aproveita a liminar concessiva de efeito suspensivo a recurso
especial interposto por litisconsorte, inevitável a revogação da liminar, em
razão de não se ter esgotado a jurisdição da instância a qua. Decisão que se
mantém por seus próprios fundamentos. (...)”
(Ac. de 14.3.2006 no AgRgMC no 1.780, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Medida cautelar. Agravo regimental provido por maioria. Ausência dos
pressupostos ensejadores do deferimento da ação”. NE: “Em casos de
caráter excepcionalíssimo, esta Corte tem admitido a concessão de efeito
suspensivo a recurso especial ainda não admitido na origem. Afirmo o
cabimento da medida cautelar, pondo-me no rumo da jurisprudência da
Corte (...)”.
(Ac. no 1.636, de 14.4.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Medida
cautelar. Indeferimento liminar. Efeito suspensivo a recurso especial
interposto, pendente de admissibilidade. Inexistência do fumus boni iuris. A
potencialidade para influir no resultado do pleito somente pode ser aferida,
em princípio, no recurso especial eleitoral, uma vez que não se evidencia à
primeira vista. Agravo regimental que se conhece, mas a que se nega
provimento”. NE: O Tribunal tem permitido o efeito suspensivo a recurso
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especial pendente de juízo de admissibilidade apenas em hipóteses de
decisões teratológicas.
(Ac. no 1.555, de 16.12.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Medida cautelar. (...) Recurso especial. Efeito suspensivo.
Excepcionalidade. (...) Na possibilidade de prejuízo irreparável, é de se
emprestar efeito suspensivo a recurso especial.” NE: Inexistência de
decisão do presidente de TRE quanto à admissibilidade do recurso especial.
“A nossa jurisprudência, embora contra o voto do eminente ministro
relator, é firme no sentido de, nesses casos, admitir medida cautelar para
dar efeito suspensivo a recurso já interposto, e, em alguns casos, em
situações teratológicas, até para recurso não interposto, em razão do
prejuízo.”
(Ac. de 15.6.2004 na MC no 1.354, rel. Min. Peçanha Martins, red. designado Min.
Humberto Gomes de Barros.)

“Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial eleitoral ainda não
admitido na origem. Indeferimento. Somente em casos excepcionais é
viável a concessão de liminar para dar efeito suspensivo a recurso especial
eleitoral ainda não admitido na origem, tanto que presentes o fumus boni
iuris e o periculum in mora, em condições tais que esteja configurado o
dano irreparável. Não se recomenda a substituição de prefeito municipal
antes do acertamento judicial definitivo, evitando-se a instabilidade
comunal, a intranqüilidade dos munícipes e o desgaste da Justiça Eleitoral.”
(Ac. no 1.314, de 18.12.2003, rel. Min. Carlos Madeira.)

Juízo de admissibilidade

 Usurpação de competência

“(...) A jurisprudência do TSE não vislumbra usurpação de competência
quando o TRE, no juízo de admissibilidade, examina o mérito do recurso
especial eleitoral. Precedentes: AgRgAg no 6.341/CE, rel. Min. Caputo
Bastos, DJ de 10.3.2006, AgRgAg no 4.533/PR, rel. Min. Carlos Velloso,
DJ de 24.9.2004 e AgRgAg no 4.494/MG, rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ de 16.4.2004. (...)”
(Ac. de 24.8.2006 nos EDclAgRgAg no 6.227, rel. Min. José Delgado; no mesmo
sentido o Ac. de 1o.8.2006 no AgRgAg no 7.122, do mesmo relator; e o Ac. de
29.6.2006 nos EDclAgRgAg no 5.728, rel. Min. Caputo Bastos.)
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“Recurso de natureza extraordinária. Juízo primeiro de admissibilidade.
Alcance do crivo. Tratando-se de recurso de natureza extraordinária,
interposto a partir de alegada vulneração a lei, indispensável é o exame de
fundo. A um só tempo encerra ele pressuposto específico de recorribilidade
e mérito do próprio conflito a ser dirimido uma vez processado o recurso.
(...)” NE: Alegação da parte de que “a decisão impugnada, ao negar
seqüência ao especial, implicou a análise indevida do mérito, extrapolando
o órgão os limites da verificação dos pressupostos de admissibilidade”.
(Ac. de 15.9.2005 no Ag no 5.702, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido o Ac.
de 27.9.2005 no Ag no 5.646, do mesmo relator; e o Ac. de 24.8.2006 no AgRgAg
no 6.122, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 2. Esta Casa já se pronunciou acerca da questão do juízo de
admissibilidade recursal, na origem, para dizer que a aferição deste não
constitui usurpação de competência da Corte para a qual é dirigido o
recurso. (...)”
(Ac. no 5.741, de 23.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido os
acórdãos nos 5.792, de 15.9.2005; e 6.341, de 1o.2.2006, do mesmo relator.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. (...) Competência. TSE.
Usurpação. Não-caracterização. Dissídio jurisprudencial. Não-
configuração. Perícia. Realização. Desnecessidade. Matéria fática.
Revolvimento. Agravo regimental a que se nega provimento”. NE: Não-
caracterização de usurpação de competência do TSE, o juízo de
admissibilidade de recurso especial exercido pela Corte a quo.
(Ac. no 4.611, de 9.12.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo de instrumento. Fundamentos da decisão não impugnados. Se a
decisão agravada se fundamenta na Súmula no 279 do STF, indispensável
que o agravante demonstre a desnecessidade do revolvimento da prova para
solucionar a controvérsia. Usurpação de competência. Inexistência.
Desprovimento”. NE: (...) Esta Corte firmou entendimento de que no juízo
de admissibilidade há de ser examinada a adequação do recurso aos
pressupostos próprios da irresignação, não implicando isso usurpação da
competência deste Tribunal.
(Ac. no 4.374, de 26.2.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Preclusão

“Representação. Candidatos. Prefeito e vice-prefeito. Decisão regional.
Condenação. Conduta vedada. Art. 73, II, e § 4o, da Lei no 9.504/97.
Aplicação. Multa. Recurso especial. (...)” NE: “Ainda que a parte contrária
tenha oposto dois embargos de declaração perante o Tribunal a quo, isso
não proporciona ao recorrente a possibilidade de inovar suas razões
recursais a cada novo julgamento, uma vez que, com a apresentação do
primeiro apelo, se consuma o direito da parte de recorrer, em face da
preclusão consumativa.”
(Ac. de 9.3.2006 no REspe no 25.477, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Recurso especial. Incorporação aos vencimentos do reajuste de 10,87%,
relativo à inflação apurada entre janeiro e junho de 1995, nos termos da MP
no 1.053/95. Impossibilidade. Servidores públicos não se incluem no termo
‘trabalhadores’ inserto na legislação citada (precedentes). Art. 1o da Lei
no 5.021/66. Enunciados nos 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
Incidência. O writ somente se presta para o pagamento de valores, a contar
da data da impetração. Recurso especial provido. Negado o mandado de
segurança”. NE: Trecho do relatório: “(...) alegou que houve aceitação da
decisão por parte da União – o que configuraria fato impeditivo ao direito
de recorrer –, já que a Secretaria Administrativa do TRE/DF procedeu à
incorporação do percentual e aos pagamentos devidos. (...)” Trecho do voto
condutor: “A incorporação do percentual e o respectivo pagamento dos
valores daí decorrentes não constituem óbice a que a União recorra da
decisão. No caso, a segurança foi concedida, tendo a administração apenas
cumprido a determinação. Ademais, o recurso especial não possui efeito
suspensivo. Assim, o cumprimento da decisão não se constitui em aceitação
tácita”.
(Ac. no 25.168, de 31.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Pressupostos específicos de admissibilidade

 Dissídio jurisprudencial

“Recurso especial eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral
extemporânea por meio de periódico. (...) 4. O dissídio pretoriano não
restou configurado, pois os precedentes colacionados tratam de situação
fática distinta da que se apresenta nos autos. (...)”
(Ac. de 5.10.2006 no REspe no 26.142, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Registro de candidatura. Deputado federal. (...) Deferimento pelo
TRE/RS. Contas de campanha das eleições de 2002 prestadas somente em
2006. Ausência de quitação eleitoral. Divergência jurisprudencial
caracterizada. Recurso ordinário recebido como especial e provido, para
indeferir o registro. (...)” NE: Improcedência de alegação da parte no
sentido de que não seria aplicável acórdão paradigma ainda não publicado
na data da interposição do recurso.
(Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.227, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 2. Embora os arestos confrontados possuam substrato fático
semelhante, a demonstração do dissenso pretoriano encontra-se deficiente.
É ônus do recorrente, ora agravante, além de transcrever os trechos dos
acórdãos paradigmas que configuraram o dissídio, reproduzir
destacadamente, do teor do acórdão recorrido e dos paradigmas, os trechos
que se prestam a comprovar o dissídio, mencionando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Dissídio
jurisprudencial não comprovado. (...)”
(Ac. de 6.6.2006 no AgRgREspe no 25.636, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso especial. Divergência jurisprudencial. Especificidade. Interposto
o recurso especial a partir de alegado dissenso jurisprudencial, o aresto
paradigma há de mostrar-se específico, ou seja, deve revelar adoção de
entendimento diametralmente oposto ao acórdão proferido, em que pese ao
enfrentamento dos mesmos fatos à luz de idêntica norma. (...)”
(Ac. de 2.5.2006 no Ag no 6.385, rel. Min. Marco Aurélio.)
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“(...) 2. A simples transcrição de ementas e a juntada de cópia do acórdão
paradigma não supre, para a configuração do dissenso jurisprudencial, a
necessidade de realização do cotejo analítico e a demonstração da
similitude fática entre os julgados, ônus que compete ao recorrente. (...)”
(Ac. de 18.4.2006 no AgRgAg no 6.315, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Embargos de declaração. Agravo regimental. Recurso ordinário. Art. 41-A.
Configuração. Matéria referente à incompetência de juiz auxiliar suscitada
somente em sede dos atuais embargos declaratórios. Não-cabimento.
Ausência de omissão ou de contradição. Necessidade de prequestionamento
da matéria, mesmo que se trate de questão de ordem pública. Embargos
rejeitados.”
(Ac. no 773, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) 1. O recorrente deve, para comprovar o dissenso jurisprudencial,
proceder ao cotejo analítico dos precedentes invocados com a hipótese dos
autos, além de assinalar a similitude fática entre eles. 2. Conforme dispõe a
Súmula-STF no 369, não se prestam para a configuração da divergência
jurisprudencial julgados oriundos do mesmo Tribunal Regional Eleitoral.
(...)”
(Ac. no 6.208, de 19.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Precedente do mesmo Tribunal Regional Eleitoral não se presta a
justificar o cabimento de recurso especial com fundamento no art. 276, I, b,
do Código Eleitoral. Dissídio jurisprudencial não caracterizado. (...)”
(Ac. no 5.888, de 10.11.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Recurso especial. (...) A simples transcrição de
ementas não é suficiente para demonstrar a ocorrência de dissídio (Súmula-
STF no 291). (...)”
(Ac. no 25.238, de 29.9.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Decisão que se mantém por seus
próprios fundamentos. (...) II – Não se conhece de recurso especial pela
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divergência quando a orientação jurisprudencial do TSE se firmou no
mesmo sentido da decisão regional. (...) Agravo regimental desprovido.
Medida cautelar prejudicada”.
(Ac. no 25.295, de 20.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) IV – Não sendo notório o dissídio jurisprudencial, é necessário não só
o devido confronto analítico, como também a identidade ou semelhança
entre o julgado e o paradigma.”
(Ac. no 5.838, de 13.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido os
acórdãos nos 5.884, de 7.2.2006; e 25.335, de 1o.12.2005, do mesmo relator.)

“(...) 3. A ausência de demonstração, de forma analítica, da divergência
jurisprudencial, deixando-se de mencionar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, implica a não-
configuração do dissídio de jurisprudência (Súmula-STF no 291). (...)”
(Ac. no 25.266, de 6.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido os
acórdãos nos 5.750, de 6.9.2005, do mesmo relator; e 25.145, de 25.8.2005, rel.
Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Recurso especial. Conduta vedada (art. 73, VI, b, Lei no 9.504/97). (...)
Não se verifica a divergência jurisprudencial quando o entendimento
constante dos acórdãos paradigmas já se encontra superado. Recurso
especial conhecido e desprovido”.
(Ac. no 25.096, de 9.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido o
Ac. no 25.195, de 23.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.
Trecho do voto condutor: “(...) o julgado invocado do STJ não se presta
para configurar divergência jurisprudencial. (...)”
(Ac. no 25.094, de 16.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Propaganda extemporânea.
Agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada. (...) Agravo
regimental desprovido”. NE: Não restou caracterizado o dissídio
jurisprudencial, em face da diversidade entre o acórdão recorrido e o
paradigma. Embora este tenha considerado regular o indeferimento de
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prova testemunhal em representação do art. 96 da Lei no 9.504/97, não se
pode inferir, a contrario sensu, que a prova não possa ser deferida. Em
outros pontos, o recorrente se limitou a transcrever ementas de decisões.
(Ac. no 5.088, de 7.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Negado seguimento.
Fundamentos não infirmados. Negado provimento.” NE: Decisões
monocráticas e transcrição de ementas de TREs não servem para
caracterizar dissído jurisprudencial.”
(Ac. no 5.099, de 2.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Eleições 2004. Recurso especial
intempestivo. Res.-TSE no 21.575, arts. 12, §§ 3o e 6o, e 13. Tendo sido
cumprido pela Corte Regional o que determina o art. 12, § 3o, da Res.-TSE no

21.575/2003, o termo inicial do prazo para a interposição do recurso especial
é a data da publicação do acórdão em sessão, na forma do art. 13 da citada
norma. (...)” NE: “(...) os paradigmas colacionados são anteriores à edição da
Res.-TSE no 21.575/2003, que traçou procedimento atinente à matéria. (...)”
(Ac. no 5.006, de 9.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. (...)” NE: Não restou
configurado o dissídio jurisprudencial, haja vista que o acórdão recorrido
fundamentou-se na Resolução no 21.610/2004, que regulamenta a
propaganda eleitoral através da Internet, enquanto o acórdão paradigma
havia sido proferido anteriormente à edição da referida resolução.
(Ac. no 21.650, de 9.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“(...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada de forma clara,
objetiva e analítica, mencionando-se as circunstâncias que identificam ou
tornam assemelhados os casos em confronto (Súmula-STF no 291). (...)”
(Ac. no 23.264, de 23.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Recurso especial. A mera semelhança entre as
hipóteses não traduz a identidade de situações. Dissenso jurisprudencial
não comprovado. Agravo não provido.”
(Ac. no 22.436, de 13.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“(...) 3. A configuração de divergência jurisprudencial requer o confronto
analítico entre as teses do acórdão impugnado e as dos paradigmas, não
bastando a mera transcrição de ementas. Agravo regimental desprovido.”
(Ac. no 22.163, de 8.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido os
acórdãos nos 5.316, de 10.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos; 23.004, de 28.9.2004,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros; 23.881, de 11.10.2004, rel. Min. Carlos
Velloso; 4.636, de 1o.7.2004; 21.385, de 24.8.2004; 21.765, de 9.9.2004; 4.785, de
19.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins; e 5.555, de 2.2.2006, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro. Candidato. Prefeito. Terceiro
mandato. Impossibilidade. Negado provimento.” NE: “(...) o trecho do
julgado citado não se presta a configurar a divergência jurisprudencial,
visto que se trata de voto vencido. (...)”
(Ac. no 22.040, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) III – Não é possível a demonstração do dissídio jurisprudencial por
meio de simples remissão a julgados paradigmas colacionados na peça do
recurso especial. (...)”
(Ac. no 4.536, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. (...) Indeferimento. Inexistência de afronta a lei. Dissídio
não caracterizado. (...)” NE: “(...) No tocante à alegada divergência, (...)
afirmo que o citado ‘precedente’ é uma consulta, respondida em tese, a qual
não se presta a configurar dissídio jurisprudencial. (...)”
(Ac. no 21.809, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) A divergência, para se configurar, requer a realização do confronto
analítico, bem como a sintonia entre os precedentes citados e o julgado que
se pretende modificar. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ac. no 4.562, de 22.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Crime. Condenação. (...) Divergência jurisprudencial. Não-caracterização.
(...) 6. Não configura divergência jurisprudencial, para conhecimento de
recurso especial neste Tribunal Superior, a menção a julgados não
proferidos por tribunais eleitorais. (...)”
(Ac. no 21.401, de 13.4.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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“Agravo. Eleição 2000. Inelegibilidade. Fundamentos não infirmados.
Dissídio não caracterizado. Negado provimento. (...) III – A divergência,
para se configurar, requer que o recorrente colacione os julgados e realize o
confronto analítico entre as teses do acórdão impugnado e as dos
paradigmas”. NE: O recorrente apenas transcreveu as ementas.
(Ac. no 4.525, de 16.3.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os
acórdãos nos 21.308, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro, e 21.418, de
6.4.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) Recurso especial. (...) Dissídio jurisprudencial. Não configurado. Decisão
monocrática não se presta para caracterizar dissídio jurisprudencial. (...)”
(Ac. de 6.11.2003 no Ag no 4.396, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo
sentido o Ac. de 9.11.2004 no AgRgAg no 4.836, rel. Min. Peçanha Martins; o Ac.
de 2.2.2006 no AgRgAg no 6.061, rel. Min. Caputo Bastos; e o Ac. de 29.6.2006 no
AgRgAg no 6.942, rel. Min. José Delgado.)

“Recurso especial (...). I – O fato de os recursos terem sido admitidos
apenas pela divergência não impede esta Corte de examinar toda a matéria
posta nas irresignações. (...)”
(Ac. no 21.261, de 30.10.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Fundamento legal

NE: Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, art. 541, I,
exigindo-se que os recursos especial e extraordinário contenham a
exposição de fato e de direito, sendo esta requisito formal de
admissibilidade do recurso, que não pode ser substituído por meras
referências a alegações anteriormente expendidas. Incidência da Súmula no

284 do STF a ambos os recursos. (Ementa não transcrita por não reproduzir
a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 21.9.2006 no AgRgREspe no 26.649, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Recurso especial. Eleição 2004. Registro de candidatura. Vice-prefeito
que substituiu o titular nos últimos seis meses de mandato. Candidato a
prefeito. Possibilidade. (...)” NE: Não merece acolhida a alegada
inadmissibilidade do recurso especial, tendo em vista que foi interposto
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com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, caracterizando-se
mero erro material.
(Ac. no 22.338, de 3.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) 1. Se, dos fundamentos do recurso especial, ressai induvidoso que a
insurgência está arrimada na violação a expressa disposição de lei,
irrelevante é para o conhecimento do recurso a circunstância do recorrente
não aludir expressamente ao art. 276, I, a, do Código Eleitoral. (...)”
(Ac. no 15.308, de 18.2.99, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

 Prequestionamento

NE: Trecho do voto condutor: “No recurso, a condição da ação não é
preliminar do recurso, é preliminar da causa. Tem-se de ultrapassar a
barreira do conhecimento para adentrar a matéria, e para isso é preciso
fazer o cotejo. Se nada se decidiu na origem sob tal ângulo, não há o que
cotejar para dizer configurada a divergência ou a infringência à lei.”
(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.)

“(...) Impugnação a registro de candidato ao cargo de deputado federal.
Desacolhida pela decisão regional. Recurso especial. Ausência de
prequestionamento. (...) Na instância especial, o conhecimento e a
declaração de nulidade não dispensam o necessário prequestionamento.
Mesmo que a violação surja no próprio acórdão, faz-se indispensável a
provocação do Tribunal pela oposição de embargos de declaração
(Enunciado no 356 da súmula do STF). (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.557, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) O prequestionamento é requisito indispensável à admissibilidade do
recurso. (...)”
(Ac. de 20.9.2006 no AgRgREspe no 26.326, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) 1. Não há como aferir a existência de prequestionamento acerca de
determinada matéria se o agravante, tendo alegado o tema em embargos de
declaração perante o Tribunal a quo, não instrui o agravo de instrumento
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com cópia do recurso interposto contra a sentença, peça necessária a
confirmar o debate do tema em momento oportuno. (...)”
(Ac. de 18.4.2006 no AgRgAg no 6.315, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Só há prequestionamento quando, na formação do acórdão, o
dispositivo legal for debatido, mesmo sem menção expressa ao preceito
legal que o abriga.”
(Ac. de 9.2.2006 no AgRgREspe no 25.143, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) 1. Para exame de determinada matéria, em sede de recurso especial, é
necessário o prequestionamento do tema perante o Tribunal de origem.
(...)”
(Ac. de 2.2.2006 no AgRgAg no 6.061, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
o Ac. de 6.6.2006 no 2o AgRgAg no 4.523 e o Ac. de 29.6.2006 no AgRgAg no

6.830, ambos do mesmo relator; e o Ac. de 3.10.2006 no AgRgREspe no 27.172,
rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Sem prequestionamento do dispositivo supostamente violado, não se
conhece do recurso especial. (...)”
(Ac. no 5.555, de 2.2.2006, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Recurso especial. Natureza. Prequestionamento. Configuração. Razão de
ser. Agravo desprovido. O recurso especial eleitoral possui natureza
extraordinária, que conduz o recorrente à observância dos pressupostos
gerais de recorribilidade – a serem atendidos de forma cumulativa – e de
pelo menos um dos requisitos específicos. Daí, sob este último ângulo, a
necessidade do prequestionamento, que nada mais é do que o debate e a
decisão prévios sobre o tema jurígeno versado nas razões recursais.”
(Ac. no 5.861, de 1o.12.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“(...) A natureza extraordinária do recurso especial conduz à exigência de
ter-se os fatos jurígenos constantes das razões recursais devidamente
equacionados no acórdão impugnado. A inexistência de entendimento das
causas de pedir do recurso inviabiliza o cotejo, que, em última análise, é o
objetivo maior do instituto do prequestionamento. (...)”
(Ac. no 25.288, de 22.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)
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“Agravo regimental. Recurso especial. Decisão que se mantém por seus
próprios fundamentos. (...) III – Para que haja o prequestionamento da
matéria, é necessário que o Tribunal de origem tenha enfrentado a questão
com clareza suficiente para que se possa rediscuti-la em sede
extraordinária, não bastando a simples menção do tema no relatório ou a
inferência de que houve discussão na oportunidade da análise de questão
distinta. Agravo regimental desprovido. Medida cautelar prejudicada.”
(Ac. no 25.295, de 20.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Agravo regimental. Afronta à lei (art. 23, § 2o, e 30, § 4o, da Lei no 9.504/
97). Ausência de prequestionamento. (...) I – Encontra óbice na apreciação
por este Tribunal a análise de matéria que não tenha sido objeto de debate e
discussão prévios na instância ordinária, por faltar prequestionamento. (...)”
(Ac. no 5.838, de 13.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Agravo de instrumento. Recurso especial. Prequestionamento. Ausência.
Seguimento negado. Agravo regimental. Não provido. O
prequestionamento, requisito específico de admissibilidade do recurso
especial, pressupõe que a matéria veiculada nas razões recursais tenha sido
objeto de debate e de decisão prévios pelo órgão colegiado. No caso de
omissão, seja o Tribunal instado a manifestar-se por meio de embargos de
declaração. Ainda que a violação surja com o próprio acórdão, não se
dispensa o aclaramento por via de embargos. Agravo regimental a que se
nega provimento”.
(Ac. no 5.684, de 14.6.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Desnecessidade de prequestionamento por ausência da menção
numérica ao artigo de lei tido como violado. (...)”
(Ac. no 21.541, de 15.2.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Agravo regimental não é meio próprio para suprir deficiência de
recurso especial e de agravo de instrumento. Nega-se provimento a agravo
regimental que não afasta os fundamentos da decisão impugnada”. NE:
“(...) sem fundamento a assertiva de que, como apenas no acórdão regional
é que se deu a alegada violação ao art. 460, CPC, estaria o tema
prequestionado. O prequestionamento se dá com a manifestação por parte
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da Corte Regional acerca da matéria. Se tal não ocorrer durante o
julgamento primitivo, cabe à parte opor embargos declaratórios com essa
finalidade. Tal não fez o ora agravante. Manifesta, pois, a ausência do
requisito legal”.
(Ac. no 5.257, de 16.12.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) O prequestionamento pressupõe o debate pelo Colegiado a quo, com
emissão de juízo explícito sobre o tema. (...)”
(Ac. no 5.017, de 30.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido os
acórdãos nos 4.537, de 30.11.2004, do mesmo relator; e 25.241, de 22.9.2005, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Agente público.
Conduta vedada. (...) Prequestionamento. Voto vencido. Não-
caracterização. Tema. Não-comprovação. Debate. Não-provimento. (...) 3.
O voto vencido só é considerado para efeito de prequestionamento quando
comprova a inequívoca apreciação da matéria por parte do Tribunal a quo.
(...)”
(Ac. no 24.869, de 18.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Agravo. Eleição 2004. Representação. Propaganda
eleitoral extemporânea. Multa. Condenação. Afronta à Constituição
Federal. Falta de prequestionamento. Dissídio não caracterizado. (...)”
NE: “(...) O prequestionamento não resulta da simples argüição da
matéria pela parte em outras peças, mas, sim, da manifestação da Corte
sobre o tema ou – admitindo interpretação mais liberal – da alegação
deste nas razões do recurso eleitoral para o Tribunal a quo, o que não
ocorreu na espécie. (...)”
(Ac. no 4.836, de 9.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) Recurso especial. (...) Prequestionamento. Incidência da Súmula-STJ
no 211. (...)” NE: “O tema (...) foi objeto dos embargos de declaração, mas
sobre ele quedou-se silente o Tribunal a quo. Para o exame dessas questões,
competia à agravante suscitar a negativa de jurisdição, dando por violado o
art. 275 do Código Eleitoral”.
(Ac. no 24.531, de 13.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Registro de
candidatura. Indeferimento. Pedido de substituição de candidato.
Intempestividade. Alegação de ofensa aos arts. 244, 458 e 460 do CPC e art.
61 da Res.-TSE no 21.608/2004. Ausência de prequestionamento. Não se
conhece de alegação de ofensa a dispositivos de lei não prequestionados
(súmulas nos 282 e 356 do STF). (...)” NE: “(...) A alegação de que a matéria
restou ventilada no recurso interposto contra a sentença de primeiro grau não
supre a falta do devido prequestionamento como pretendem os agravantes.
(...)” Em precedente citado no acórdão definiu-se que, para a caracterização
do prequestionamento, é necessário o debate sobre o tema discutido.
(Ac. no 23.342, de 29.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Recurso especial. Registro. Seguimento negado. Agravo regimental. Não-
provimento. Na instância especial o conhecimento e a declaração de
nulidade não dispensam o necessário prequestionamento. (...)”
(Ac. no 22.842, de 19.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido os
acórdãos nos 5.738, de 14.6.2005, e 5.804, de 30.6.2005, do mesmo relator.)

“Eleições 2004. (...) Poderá considerar-se prequestionada a matéria quando
a questão for suscitada em embargos declaratórios, mantendo-se inerte o
Tribunal (Súmula-STF no 356) (...)”.
(Ac. no 21.923, de 24.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido o
Ac. no 4.900, de 7.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Propaganda eleitoral irregular. Caminhões. Coleta de lixo. Propriedade
particular. Inscrições. Municipalidade. Serviço. Art. 37 da Lei no 9.504/97.
Condenação. Multa. Prévio conhecimento. Indícios. Configuração. (...)”
NE: Ausente o necessário prequestionamento para admissibilidade do
recurso especial, haja vista que a questão não foi ventilada no recurso
interposto contra a sentença do juiz eleitoral, mas apenas nos embargos
declaratórios opostos contra a decisão regional.
(Ac. no 21.436, de 18.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

 Violação a dispositivo legal

“(...) 1. Da leitura das razões recursais não é possível inferir a alegação de
violação a dispositivos legais ou constitucionais. A superficialidade dos
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argumentos aduzidos no apelo atrai a aplicação da Súmula-STF no 284: ‘É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no REspe no 26.625, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Ausência dos requisitos específicos de admissibilidade do recurso
especial. É inviável o recurso que se limita a apontar os dispositivos legais
e constitucionais tidos por violados, sem, contudo, demonstrar em que
consistiria a referida violação. Incidência da Súmula no 284 do STF. (...)”
(Ac. no 5.957, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Alegação genérica de ofensa. Enunciado no 284 da súmula do STF.
(...) II – É mister que o recorrente, no recurso especial, aponte
especificamente em que ponto o acórdão recorrido afrontou dispositivo da
Constituição, de lei ou de resolução deste Tribunal, sob pena de não ser
conhecido por falta de fundamentação. (...)”
(Ac. no 5.838, de 13.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Legitimidade. Procuradoria da
Fazenda Nacional. Execução fiscal. Multa eleitoral. Dívida ativa não
tributária. Agravo improvido”. NE: “Em relação à não-observância de
procedimento estabelecido em resoluções do Tribunal Regional Eleitoral, a
matéria não pode ser conhecida, uma vez que o recurso especial não é
admissível em hipótese de contrariedade à resolução de Corte Regional
Eleitoral”.
(Ac. no 5.764, de 25.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Eventual ofensa a dispositivo de Regimento Interno de Tribunal
Regional não enseja recurso especial. Precedente. (...)”
(Ac. no 21.463, de 15.2.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) Recurso especial. Eleição 2004. Representação. Divulgação de
pesquisa. Afronta a resolução configurada. (...) A reprodução de pesquisa
de opinião sujeita-se às informações constantes do art. 6o da Res.-TSE no

21.576/2003”. NE: Cabimento do recurso especial por violação de
resolução do TSE, assim como sucede com a contrariedade a regulamento.
(Ac. no 24.498, de 23.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“(...) II – Não se presta para ensejar recurso especial alegação de ofensa a
dispositivo de regimento interno.”
(Ac. no 4.582, de 11.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Recurso especial retido

 Decisão interlocutória

“Agravo regimental. Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial.
Falta de ratificação após julgamento dos embargos de declaração. (...) I – A
teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça não se conhece de recurso especial interposto antes do julgamento,
na Corte de origem, de embargos de declaração opostos ao mesmo acórdão,
que não for ratificado após o julgamento dos aclaratórios. (...)”
(Ac. de 10.8.2006 no AgRgMC no 1.851, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

NE: “Esta Corte em diversas oportunidades fixou o entendimento de que
‘(...) o recurso especial que ataca decisão não definitiva proferida pela
Justiça Eleitoral deverá ficar retido nos autos, salvo situações
teratológicas.’ (...) In casu, não se aplica o art. 559 do Código de Processo
Civil. Não se confundem os recursos ali referidos com o recuso especial
disciplinado pelo mesmo código.” (Ementa não transcrita por não
reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 1o.6.2006 nos EDclAgRgREspe no 21.542, rel. Min. José Delgado.)

NE: “(...) o especial (...) foi interposto contra o acórdão (...) que julgou
protelatórios os embargos regimentais que combatiam decisão
interlocutória. Não sendo esta uma decisão de mérito, tem-se, a rigor, a
hipótese de recurso especial retido nos autos. Entretanto, foi consumada
pelo regional análise de mérito da investigação judicial eleitoral (...).
Cumpria ao recorrente, naquela ocasião, reiterar as razões do especial no
prazo de que trata a parte final do § 3o do art. 542 do Código de Processo
Civil. A não-manifestação nesse sentido impede seu conhecimento (...)”
(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)
(Ac. de 23.5.2006 no RO no 766, rel. Min. José Delgado.)
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“Agravo de instrumento. Decisão interlocutória. Recurso retido.
Destrancamento. Situação excepcional. Inexistência. (...) O recurso especial
interposto contra decisão interlocutória há de ficar retido nos autos, salvo
situação excepcional, devidamente demonstrada pela parte. (...)”
(Ac. de 18.4.2006 no AgRgAg no 6.766, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
o Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg no 7.014, do mesmo relator.)

“Agravo regimental. Recurso especial retido. Possibilidade. Precedentes. O
recurso especial que ataca decisão não definitiva permanece retido nos
autos, salvo quando a demora possa causar prejuízo grave. Não se confunde
o recurso parcial do art. 261 do Código Eleitoral com o recurso especial
disciplinado pelo Código de Processo Civil.”
(Ac. de 21.3.2006 AgRgREspe no 21.542, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) 3. Não se vislumbrando nenhuma situação excepcional a justificar o
destrancamento do recurso especial interposto contra a decisão não
definitiva proferida pela Corte Regional Eleitoral, deve o apelo permanecer
retido nos autos até o julgamento definitivo da medida cautelar naquela
instância, conforme entendimento desta Corte Superior. (...)”
(Ac. no 5.993, de 1o.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Investigação judicial. Sentença. Cassação. Primeiros colocados. (...) 1.
Esta Casa tem afirmado que não cabe recurso especial contra decisão
interlocutória, devendo ele ficar retido nos autos e somente ser processado
se o reiterar a parte no prazo para interposição do recurso contra a decisão
final, salvo em situações excepcionais. 2. Em face disso, não merece
reparos a decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral que
determinou a retenção de recurso especial interposto contra decisão não
definitiva proferida em medida cautelar que deferiu liminar para atribuir
efeito suspensivo a recurso eleitoral. (...)”
(Ac. no 1.709, de 3.11.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Art. 41-A da Lei no 9.504/97.
Sentença. Condenação. Recurso. Tribunal Regional Eleitoral. (...) Mandato
eletivo. Recurso especial. Não-cabimento. Decisão não definitiva. Agravo
regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada. (...) 2. No
julgamento do Recurso Especial no 25.125, rel. Min. Peçanha Martins, esta
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Corte Superior decidiu que ‘(...) não cabe a análise de recurso especial
interposto contra decisão interlocutória, devendo ele ficar retido nos autos e
somente ser processado se o reiterar a parte no prazo para interposição do
recurso contra a decisão final, salvo casos excepcionais’. (...) Agravo
regimental a que se nega provimento”.
(Ac. no 1.702, de 22.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Medida cautelar. Pedido de liminar. Efeito suspensivo a recurso especial
retido. Indeferimento de liminar e da própria cautelar. Agravo regimental.
(...) A jurisprudência desta Corte já assentou no sentido de ser cabível, no
processo eleitoral, a retenção de recurso interposto em face de decisão
interlocutória. (...)”
(Ac. no 1.700, de 13.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“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. I – Na linha da jurisprudência da
Corte, não cabe a análise de recurso especial interposto contra decisão
interlocutória, devendo ele ficar retido nos autos e somente ser processado
se o reiterar a parte no prazo para interposição do recurso contra a decisão
final, salvo casos excepcionais. 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; no mesmo sentido do item
I da ementa o Ac. no 1.735, de 19.12.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Prova testemunhal.
Indeferimento. Recurso especial retido. Art. 542, § 3o, do Código de
Processo Civil. Aplicação. Justiça Eleitoral. Exceção. Situação teratológica.
Não-configuração. Cerceamento de defesa. Não-caracterização. (...)” NE:
“(...) o ato do juiz eleitoral que indeferiu a produção de prova testemunhal
na ação de impugnação de mandato eletivo constitui decisão interlocutória,
motivo por que, negado provimento pelo Tribunal Regional ao recurso
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interposto contra esse indeferimento, incide a regra do art. 542, § 3o, do
CPC a eventual recurso especial interposto. (...)”
(Ac. no 4.588, de 4.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Recurso especial interposto de decisão interlocutória. Retenção, nos
termos do art. 542, § 3o, CPC. Medida cautelar com o fim de destrancar o
recurso especial e obter-lhe efeito suspensivo. Inviabilidade. Ausência de
dano irreparável à parte. Interposto recurso especial de decisão
interlocutória que não põe termo ao processo, ficará ele retido nos autos e
somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição
do recurso contra a decisão final, ou no prazo para as contra-razões, nos
termos do art. 542, § 3o, CPC. Medida cautelar indeferida, uma vez que a
retenção do recurso especial não causará dano irreparável à parte.”
(Ac. no 1.311, de 26.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Cabimento

“(...) Os arts. 12, parágrafo único, da Lei no 6.055/74; 102, III, alíneas a, b e
c, da CF e 281 do CE, bem como o entendimento pacífico deste Tribunal,
estabelecem que não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida
por TRE, sendo erro grosseiro a sua interposição, o que torna inaplicável o
princípio da fungibilidade. Precedentes. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 1.226, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 1. É pacífico o entendimento no sentido de que não cabe recurso
extraordinário contra decisão proferida por Tribunal Regional Eleitoral,
considerada como erro grosseiro a sua interposição. (...)”
(Ac. de 23.6.2005 no AgRgAg no 5.741, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
o Ac. de 24.10.2006 no AgRgRO no 1.271, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“Representação. Propaganda eleitoral irregular. Art. 37 da Lei no 9.504/97.
Decisão regional. Condenação. Interposição. Recurso extraordinário. Não-
cabimento. Precedentes do STF e TSE. 1. Não cabe recurso extraordinário
contra decisão de Tribunal Regional Eleitoral. 2. Em face de normas
específicas que regem esta Justiça Especializada, não se aplica a regra de
interposição simultânea de recurso especial e extraordinário, como ocorre
na Justiça Comum. 3. Hipótese em que não há como se aplicar o princípio
da fungibilidade recursal, uma vez que também interposto recurso especial
contra o mesmo acórdão recorrido. (...)”
(Ac. no 5.117, de 23.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)
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Generalidades

“(...) 2. O ato praticado por quem não é advogado não equivale ao ato
realizado por advogado sem procuração nos autos. Se o subscritor do
recurso não tem capacidade postulatória, então o ato é nulo (art. 4o,
Estatuto da OAB). 3. O ato praticado por advogado sem procuração nos
autos constitui ato existente, porém, ineficaz, ex vi do art. 662, caput, do
novo Código Civil. 4. A ausência de ratificação expressa desse ato pela
recorrente implica falta de pressuposto processual de validade. (...)”
(Ac. de 9.11.2006 no AgRgREspe no 26.578, rel. Min. Carlos Ayres Britto; no
mesmo sentido o Ac. de 29.9.2006 no AgRgRO no 1.073, do mesmo relator.)

“(...) 1. Em face da ausência de procuração do advogado que substabelece
mandato ao subscritor do agravo de instrumento, o apelo é tido por
inexistente, conforme jurisprudência deste Tribunal. 2. É ônus do advogado
informar sobre o arquivamento de sua procuração em cartório ou secretaria,
devendo requerer a certificação desse fato nos autos, sob pena de não-
conhecimento de seu recurso. 3. Não há como se admitir a regularização da
representação processual, em sede de agravo regimental, considerando a
inaplicabilidade do art. 13 do Código de Processo Civil a esta instância
especial. (...)”
(Ac. de 7.11.2006 no AgRgAg no 7.329, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido
o Ac. de 10.10.2006 no AgRgREspe no 26.481, do mesmo relator; e o Ac. de
3.10.2006 no AgRgREspe no 26.639, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) Procuração. Ausência. Juntada posterior. Protesto. Inocorrência. (...) O
art. 37 do CPC permite ao advogado praticar atos reputados urgentes, sem a
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apresentação de procuração, desde que proteste pela juntada do documento
no prazo de 15 dias. Precedentes. (...)”
(Ac. de 24.10.2006 nos EDclAgRgREspe no 26.660, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Representação. Art. 73, II e § 4o, da Lei no 9.504/97. Candidatos.
Representante. Inicial. Capacidade postulatória. Falta. Ato inexistente. Arts.
133 da Constituição Federal, 36 do Código de Processo Civil e 1o, I, da Lei
no 8.906/94. (...) 1. Tem-se como ato inexistente a petição inicial subscrita
por quem não ostente a condição de advogado. (...)”
(Ac. de 10.10.2006 nos EDclREspe no 25.477, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. A
posterior juntada de procuração, nesta Corte, não sana a deficiência na
representação processual, uma vez que é inaplicável nas cortes superiores o
art. 13 do CPC. Precedentes. Não constituem os declaratórios meio para
promover o rejulgamento da causa. (...) O disposto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, não assegura conhecimento de recurso subscrito por
quem não detém ou não comprovou poderes para tanto. (...)”
(Ac. de 5.10.2006 nos EDclAgRgREspe no 26.782, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) Não se conhece de recurso subscrito pelo próprio representado
quando este não possui capacidade postulatória. (...)”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgREspe no 26.809, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

“(...) Registro de candidato. Representação processual irregular. Ausência
de procuração. Art. 13 do CPC. Inaplicabilidade. A existência de
procuração arquivada na Secretaria do Tribunal tem que estar certificada
nos autos. É incabível a regularização processual, em instância recursal, nas
cortes superiores. Precedentes. (...)”
(Ac. de 3.10.2006 no AgRgRO no 1.276, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) O recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é tido por
inexistente. (...)”
(Ac. de 29.9.2006 nos EDclREspe no 26.870, rel. Min. Carlos Ayres Britto; no
mesmo sentido o Ac. de 29.9.2006 nos EDclRO no 1.019, rel. Min. José Delgado; o
Ac. de 25.9.2006 no AgRgREspe no 26.782, rel. Min. Gerardo Grossi; e o Ac. de
22.4.2004 no AgRgAg no 4.562, rel. Min. Carlos Velloso.)
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“(...) 1. Não consta dos autos instrumento procuratório outorgado à
advogada subscritora dos embargos de declaração. Aplica-se, in casu, a
Súmula-STJ no 115, com o seguinte teor: ‘Na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.’ 2.
Precedentes no TSE: Ag no 7.124/MG, rel. Min. Caputo Bastos, DJ de
1o.8.2006 e REspe no 25.200/SP, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de
7.4.2006). 3. O posterior pedido de juntada de substabelecimento/
procuração, que outorgue poderes ao advogado subscritor do recurso
(embargos de declaração), não tem o condão de sanar a deficiência na
representação processual, uma vez que é inaplicável nas cortes superiores o
art. 13 do CPC. Precedentes. (...)”
(Ac. de 25.9.2006 nos EDclRO no 1.090, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Recurso subscrito por delegado de partido. Capacidade postulatória.
Procuração. Ausência. 1. Para que possa recorrer, em nome do candidato,
contra acórdão que tenha indeferido pedido de registro, é necessário que o
delegado do partido demonstre sua condição de advogado ou que seja
juntada aos autos procuração outorgando poderes ao subscritor do recurso.
2. Tendo sido negado seguimento a recurso, porque não comprovada a
regularidade da representação processual, não há como se admitir, em sede
de agravo regimental, que seja sanada essa irregularidade. (...)”
(Ac. de 27.9.2006 no AgRgRO no 1.080, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“(...) 1. Não há comprovação nos autos de que, à época do julgamento do
recurso ordinário, o Sr. Pedro Louro Neto, primeiro subscritor do apelo, era
delegado credenciado ou que existia procuração outorgada a Carlos Alberto
Pinto, segundo subscritor, na condição de advogado. 2. A juntada de
procuração em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar a
deficiência na representação processual, uma vez que é inaplicável nas
instâncias extraordinárias o art. 13 do CPC. Precedentes. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 1.074, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Recurso especial eleitoral. Registro de candidatura. Representação
processual. 1. É legítima a representação processual exercida por delegado
da coligação que, também exibe a condição de advogado. (...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgREspe no 26.811, rel. Min. José Delgado.)
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“(...) Hipótese em que, tendo o apelo sido interposto apenas pelo candidato,
necessária seria a juntada aos autos de procuração deste outorgando
poderes ao subscritor do recurso, o que não foi feito, fazendo incidir, na
espécie, o Enunciado no 115 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...)”
(Ac. de 26.9.2006 no AgRgRO no 1.198, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 1. Não consta dos autos instrumento procuratório outorgado ao
advogado subscritor da petição recursal. Aplica-se, in casu, a Súmula no

115 desta Corte, com o seguinte teor: ‘Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’. 2. ‘Não se
conhece de recurso especial subscrito por quem não comprovou sua
condição de delegado junto ao TRE, e sem outorga de procuração a
advogado’. (...)”
(Ac. de 14.9.2006 no RO no 940, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido do item
2 da ementa o Ac. de 25.9.2006 no AgRgREspe no 26.511, do mesmo relator.)

“(...) Registro de candidatura. Recurso Ordinário. Representação
processual. Ausência de procuração. Incidência do Enunciado no 115 da
súmula do STJ. Precedentes. (...) Juntada de procuração. Art. 37 do CPC.
Não-aplicação. Precedentes citados que não se aplicam ao caso. A juntada
posterior do instrumento de mandato pelo advogado não se presta para
afastar a incidência do Enunciado no 115 da súmula do STJ, já que a
regularidade processual é aferida no momento da interposição do recurso.
(...)”
(Ac. de 14.9.2006 no AgRgRO no 969, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Processo civil. Representação. Petição inicial sem assinatura. Ainda que
seja ordinária a jurisdição prestada pelo Tribunal Superior Eleitoral no
âmbito da representação, a respectiva petição inicial deve estar assinada
dentro do prazo de quarenta e oito horas, não podendo ser sanada fora dele
– circunstância que resulta da exigüidade dos prazos no processo eleitoral,
incompatível com diligências.”
(Ac. de 12.9.2006 no AgRgAgRgAgRgRp no 1.022, rel. Min. Ari Pargendler.)

“(...) Representação. Capacidade postulatória. Ausência. Extinção sem
julgamento do mérito. (...) É imprescindível que a inicial da representação
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seja subscrita por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem,
sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. (...)”
(Ac. de 29.6.2006 no AgRgAg no 6.830, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Enunciado no 115 da súmula do STJ. Incidência. (...) A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que a ‘(...) ausência do instrumento de
mandato que habilitou o advogado firmatário do substabelecimento ao
subscritor do recurso torna inválida a delegação por ele praticada e
inexistente o recurso interposto’ (AgRgREspe no 24.869/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 4.2.2005). (...)” NE: “(...) sem razão a agravante
quanto à possibilidade de, nesta instância, haver abertura de prazo para
regularizar sua representação. Como cediço, nas instâncias ordinárias, tanto
no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição, aplica-se o art. 13 do
Código de Processo Civil, sendo esse o entendimento firme da
jurisprudência pátria, incluindo os julgados referidos no agravo. Todavia,
tal providência não se faz possível em recurso especial.”
(Ac. de 14.3.2006 no AgRgREspe no 25.200, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Recurso. Pressupostos de recorribilidade. Representação processual. A
regular representação processual consubstancia pressuposto de
recorribilidade.”
(Ac. de 17.11.2005 nos EDclAgRgRO no 791, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo
sentido o Ac. de 25.9.2006 no AgRgREspe no 26.511, rel. Min. José Delgado.)

“(...) Recurso não assinado por advogado. Agravo não conhecido.” NE:
“(...) o recurso ora em exame não foi firmado por advogado. Tratando-se de
ato privativo de advogado, segundo dispõe a Lei no 8.906/94 em seu art. 1o,
I, o recurso deve ser tido por inexistente (ou nulo, no dizer do art. 4o da
referida lei).”
(Ac. no 845, de 3.11.2005, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Agravo regimental. Procuração. Subscritor. Ausência. Recurso inexistente.
Enunciado no 115. Súmula. STJ. É inexistente o recurso, a teor do
Enunciado no 115 da súmula do STJ, quando subscrito por advogado sem
procuração nos autos, não sanando esta falta a presença de instrumento de
mandato outorgado a advogado que, embora tenha o nome na petição
recursal, não a assinou. Agravo regimental não conhecido.”
(Ac. no 25.441, de 25.10.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de defeito na
representação. Aplicação do art. 13 do CPC. Apesar de ser necessário que a
parte informe sobre o arquivamento do mandato de seu advogado,
conforme determinação do art. 27 da Resolução-TSE no 21.575, a
representação encontra-se regular, pois a procuração foi juntada aos autos
posteriormente perante o TRE. Aplicação do art. 13 do Código de Processo
Civil. Agravo desprovido.”
(Ac. no 5.692, de 25.10.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“(...) O arquivamento da procuração em cartório, devidamente certificado
pela Secretaria, ‘torna dispensável a juntada do mandato em cada processo
relativo às eleições de 2004’ (art. 27 da Res.-TSE no 21.575/2003). (...)”
(Ac. no 25.074, de 20.9.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo regimental. Procuração. Protesto pela apresentação posterior.
Juntada após o prazo requerido. Não-conhecimento. Se o advogado não
cumpre o prazo requerido para a apresentação posterior do instrumento de
procuração, os atos praticados são tidos por inexistentes. (...)”
(Ac. no 287, de 24.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“(...) Rejeitam-se os embargos de declaração, pois inexiste o pressuposto
indispensável do art. 275 do Código Eleitoral.” NE: A embargante protestou
pela juntada do substabelecimento na peça do agravo regimental, mas não o
fez até a data do julgamento do recurso, que se deu mais de um mês após o
protocolo da petição recursal. Não tendo havido pedido de prorrogação de
prazo para apresentação do instrumento faltante, não se conheceu do
agravo regimental.
(Ac. no 5.256, de 5.4.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Representação. (...) Captação irregular de sufrágio. Extinção. Processo.
Ausência. Julgamento. Mérito. Inexistência. Capacidade. Postulação. (...) 1.
É necessário que o advogado esteja regularmente inscrito na OAB para que
possa ingressar em juízo. 2. A juntada de procuração, com a interposição do
recurso, não é suficiente para sanar vício de representação. 3. (...)”
(Ac. no 5.328, de 10.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Agravo regimental. Recurso especial. (...) Procuração. Substabelecimento.
Ausência. Recurso inexistente. Não-conhecimento (...) 1. A ausência do
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instrumento de mandato que habilitou o advogado firmatário do
substabelecimento ao subscritor do recurso torna inválida a delegação por
ele praticada e inexistente o recurso interposto. 2. Agravo regimental não
conhecido. (...)”
(Ac. no 24.869, de 18.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Agravo regimental. Agravo. Eleição 2004. Propaganda eleitoral.
Realização. Programa partidário. Renúncia dos advogados. Irregularidade
processual. Negado provimento. I – Na inércia da agravante em regularizar
sua representação processual, após intimada para isso, é de se extinguir o
processo sem julgamento do mérito. (...)”
(Ac. no 4.853, de 18.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) Ação de investigação judicial eleitoral. Ausência de capacidade
postulatória da subscritora da inicial. Inexistência do ato. Negado
provimento ao recurso. O pedido de desarquivamento, com ratificação dos
termos da petição inicial, não tem o condão de reiniciar o processo quando
a inicial que se pretende ratificar é um ato inexistente.”
(Ac. no 21.543, de 19.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Recurso especial. Eleição 2000. Ação de impugnação de mandato eletivo.
Procuração. Ausência. Art. 13, CPC. Aplicação nas instâncias ordinárias.
Nulidade. Ausência de prejuízo. Dissídio e violação de preceito legal não
demonstrados.”
(Ac. no 21.437, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac.
no 6.001, de 1o.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“(...) Representação. Recurso especial. (...) Instrumento de mandato.
Ausência. Vício sanável. Provimento. (...) II – Consoante posicionamento
jurisprudencial desta Corte, nas instâncias ordinárias a ausência de
mandato constitui vício sanável (art. 13, CPC).” NE: Investigação judicial
proposta com fundamento no art. 41-A da Lei no 9.504/97.
(Ac. no 4.519, de 4.3.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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REVELIA

Generalidades

“Agravo regimental a que se dá provimento para considerar os embargos de
declaração opostos tempestivos. Devidamente analisados, os embargos
devem ser rejeitados ante o cunho infringente de que se revestem.” NE: O
recorrente sustenta a inexistência da pena de revelia na Justiça Eleitoral,
contudo, “(...) Quanto à revelia no Direito Eleitoral, a decisão monocrática
já havia salientado que ‘a legislação eleitoral, apesar de não a prever
expressamente, é taxativa ao determinar a aplicação subsidiária do Código
de Processo Civil’. (...)”
(Ac. no 21.099, de 16.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie; no mesmo sentido o
Ac. no 21.096, de 16.12.2003, da mesma relatora.)
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SEGREDO DE JUSTIÇA

Generalidades

“Processo. Sigilo. Art. 97 da Lei no 9.504/97 e art. 54 da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional. O disposto no art. 54 da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, relativamente à imposição do sigilo em se tratando
de processo administrativo disciplinar contra magistrado, não guarda
sintonia com a representação versada no art. 97 da Lei no 9.504/97.”
(Ac. no 3.677, de 29.3.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)



PARTE IV

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA

DA JUSTIÇA ELEITORAL
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AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DA JUSTIÇA COMUM

Generalidades

“Processo administrativo. Justiça Eleitoral. Eleições 2006. Afastamento de
magistrados. Limites temporais. 1. A partir da edição da Res. no 21.842, de
22.6.2004, dispondo sobre o afastamento de magistrados na Justiça
Eleitoral, a Corte vem homologando estas concessões no período
compreendido entre o registro de candidaturas até cinco dias após a
realização do segundo turno das eleições, salvo casos excepcionais
(precedente: PA no 19.539, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25.4.2006). 2.
Afastamento homologado no período de 1o de julho até 3 de novembro de
2006.”
(Decisão sem número no PA no 19.568, de 30.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Afastamento de presidente e vice-presidente do TRE. Funções. Cargo
efetivo. Eleições. 2006. Deferimento parcial.” NE: “No caso, é razoável o
afastamento daqueles cujas funções estão diretamente relacionadas com a
administração local dos procedimentos afetos ao processo eleitoral, tendo
como termo inicial o dia 1o de julho, estendido até 5 (cinco) dias depois da
eleição, no primeiro ou segundo turno, conforme o caso.”
(Decisão sem número no PA no 19.557, de 30.5.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Afastamento de juízes do TRE. Funções. Cargo efetivo. Período
novembro e dezembro de 2005. Realização de novas eleições no Município
de Campos dos Goytacazes. Indeferimento.”
(Decisão sem número no PA no 19.499, de 20.10.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“Exercício da jurisdição eleitoral. Prioridade. Período eleitoral.
Afastamento. Justiça Comum. Membro de Tribunal Regional Eleitoral.
Período. Disciplina legal. Aplicação das normas aprovadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral. O afastamento de juízes dos tribunais regionais
eleitorais, inclusive dos que exerçam a presidência e a vice-presidência, das
funções pertinentes aos cargos efetivos deverá observar os limites
temporais fixados na Lei Eleitoral (art. 94), sem prejuízo do julgamento
prioritário dos processos de habeas corpus e mandado de segurança.
Necessidade, na espécie, de adequação dos prazos anteriormente fixados
para os afastamentos já autorizados, consoante as normas específicas
baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral”.
(Res. no 21.919, de 15.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Afastamento de juiz titular de zona eleitoral de suas funções na Justiça
Comum. Revogação da Res.-TSE no 21.188/2002 pelo Processo
Administrativo no 18.883/RJ. Observância de novos requisitos.
Peculiaridades deste caso. Aprovado o pedido.”
(Decisão sem número no PA no 19.213, de 29.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Dispõe sobre o afastamento de magistrados na Justiça Eleitoral do
exercício dos cargos efetivos”. NE: “(...) O afastamento dos juízes
eleitorais das suas funções regulares será sempre parcial, somente no
período entre o registro de candidaturas até cinco dias após a realização do
segundo turno das eleições, em casos excepcionais e sem prejuízo do
julgamento prioritário de habeas corpus e mandado de segurança, nos
incisivos termos do art. 94, § 1o, da Lei no 9.504/97. (...)”
(Res. no 21.842, de 22.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Juiz efetivo de Tribunal Regional Eleitoral. Afastamento das atividades na
Justiça Comum. Serviços não relacionados com a administração do pleito
ou com o exercício da jurisdição eleitoral. Ausência de prévia autorização
pela Corte de origem. Indeferimento. A concessão de afastamento a juiz de
Tribunal Regional Eleitoral ou a juiz eleitoral é da competência privativa
da respectiva Corte Regional, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral
apenas sua aprovação, desde que observada a finalidade de atendimento à
necessidade do serviço eleitoral, que prefere a qualquer outro, nos termos
do art. 365 do Código Eleitoral. Exercício de atividade, no caso concreto,
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para a qual não se justifica a autorização da medida, que sequer foi
submetida ao exame da Corte Regional”.
(Decisão sem número no PA no 19.085, de 6.4.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

NE: Trecho do voto: “Para a revisão eleitoral, não se justifica o afastamento
de juiz titular da Corregedoria Regional Eleitoral das funções que exerce na
Justiça Comum. A esse fundamento, voto no sentido de negar homologação
ao afastamento.” (Decisão sem ementa.)
(Decisão sem número no PA no 19.028, de 20.5.2003, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira.)

“Procuradora do estado integrante do Tribunal na classe de jurista.
Afastamento de suas funções exercidas na Justiça Comum para dedicação à
Justiça Eleitoral negado. Competência da Procuradoria-Geral do Estado”.
NE: Vide decisão monocrática referente a este feito, proferida em
10.9.2002: “(...) É suficiente para o TRE essa autorização do superior
hierárquico ministerial, não havendo necessidade de homologação pelo
TSE”.
(Decisão sem número no PA no 18.862, de 8.8.2002, rel. Min. Ellen Gracie.)
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FÉRIAS FORENSES

Generalidades

“Processo administrativo. Auto-aplicação do art. 93, XII da Constituição
Federal. EC no 45/2004. Término. Férias coletivas. Juízos e tribunais de
segundo grau. Competência. Definição. Conselho Nacional de Justiça.”
NE: Trecho do voto do relator, referindo-se à primeira sessão do Conselho
Nacional de Justiça em 14.6.2005: “Naquela ocasião, ficou decidido, por
unanimidade, pelo conselho, que o inciso XII do art. 93 da Constituição
Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45, seria auto-
aplicável, terminando assim com as férias coletivas dos juízes e tribunais
de segundo grau, já a partir do mês de julho deste ano”.
(Res. no 22.029, de 28.6.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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JUIZ ELEITORAL

Designação

“Recurso em mandado de segurança. Designação de juiz de direito para o
exercício de jurisdição eleitoral. 1. A designação de juiz de direito para o
exercício de jurisdição eleitoral está regulamentada pela Res.-TSE no

21.009, de 5.3.2002. 2. A referida designação não corresponde ao instituto
da prevenção por antiguidade regrado pelo art. 93, II, d, da CF/88. 3. Em
regra, conforme dispõe a Res.-TSE no 21.009/2002, o critério de
antiguidade deve ser obedecido para a mencionada designação. 4.
Excepcionalmente, o Tribunal Regional Eleitoral, por conveniência do
serviço eleitoral, poderá rejeitar o critério de antiguidade. 5. A
conveniência da designação, fora do critério de antiguidade, quando não
extrapola seus limites, não fica submetida ao controle judicial. 6.
Inexistência de direito líquido e certo de juiz de direito ser designado para
o exercício de jurisdição eleitoral pelo critério de antiguidade na comarca,
quando o Tribunal, por maioria de cinco votos a dois, entende, com base
em motivação suficiente, por não fazer a indicação. 7. Recurso ordinário
não provido.”
(Ac. de 21.11.2006 no RMS no 474, rel. Min. José Delgado.)

“Magistrado. Participação em TRE. 1. Ex-membro titular ou substituto.
Assunção da titularidade de zona eleitoral. Inadmissibilidade. Inclusão no
final da lista de antiguidade. 2. Substituto atual. Cumulação de cargo de
titular de zona eleitoral. Inadmissibilidade. 3. Consultas de cunho
administrativo não eleitoral, conhecidas em razão da relevância do tema.
Aplicação da Res.-TSE no 21.009/2002. 1. O magistrado que já fez parte da
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Corte, na qualidade de membro efetivo ou substituto, tendo completado
biênio ou não, deverá ser incluído no final da lista, em observância ao
princípio da antiguidade. 2. Juiz substituto atual da Corte não pode assumir
titularidade de zona eleitoral, ainda que seja apenas eventualmente
convocado para tomar assento na Corte.”
(Res. no 22.314, de 1o.8.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Representação. Irregularidade. Ato administrativo. Presidente. TRE.
Designação. Substituição temporária. Motivo relevante. Magistrado.
Desempenho. Função eleitoral. Inobservância. Normas regimentais.
Prevalência. Aplicação. Res.-TSE no 21.009/2002. Não-conhecimento. Com
o advento da Res.-TSE no 21.009/2002, a designação de magistrados para o
exercício de funções eleitorais no primeiro grau de jurisdição passou a ser
por ela disciplinada, revogadas as disposições em contrário. Não há que se
falar em irregularidade quando as portarias de designação foram expedidas
com fundamento na mencionada resolução e referendadas pelo Colegiado
da Corte Regional. Admite-se a substituição temporária dos magistrados
investidos em funções eleitorais, em caráter excepcional e justificada por
motivos relevantes, para o atendimento de necessidades imperiosas dos
juízos eleitorais. A substituição temporária deve recair, preferencialmente,
entre juízes pertencentes à mesma circunscrição judiciária eleitoral.”
(Ac. no 715, de 13.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Representação. Rodízio no exercício da jurisdição eleitoral. Normas
fixadas pelo TSE. Alteração. Escolha. Magistrado. Função eleitoral.
Improcedência. A aplicação do sistema de rodízio para escolha de
magistrados que devem exercer a jurisdição eleitoral, segundo o critério
objetivo da antigüidade na comarca, aferido entre os que nela não tenham
exercido a jurisdição eleitoral, visa propiciar tal experiência a todos os
juízes de direito. Eventuais circunstâncias que devam excluir a aplicação
desse critério devem ser aferidas no caso concreto pelo Tribunal Regional
Eleitoral, na forma prevista pela regulamentação do TSE. Precedentes.”
(Ac. no 746, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Processo administrativo. Juízes eleitorais. Designação. Critérios. Proposta
de alteração. Rejeitada. É lícito ao TRE, na designação de magistrados
eleitorais, afastar-se da regra que prestigia a antigüidade”.
(Res. no 21.979, de 3.2.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Mandado de segurança. Recurso ordinário. Agravo regimental. Justiça
Eleitoral. Sistema de rodízio. Implantação. TSE. Poder regulamentar.
Princípio da legalidade. Direito adquirido. Não-violação. Recondução.
Incompatibilidade. (...)” NE: Trecho da ementa do acórdão nos embargos
de declaração julgados em 3.5.2005: “(...) inexistência de direito adquirido
à permanência do magistrado no exercício das funções eleitorais”.
(Ac. no 188, de 9.12.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Reclamação. Finalidade correcional. Cumprimento de deliberação
plenária de Corte Regional. Função eleitoral. Regularidade dos trabalhos.
Inteligência do art. 6o da Res.-TSE no 21.009/2002. Parcial procedência. A
atribuição correcional visa proteger a legalidade e a legitimidade dos atos
que interfiram nos serviços eleitorais contra erros, abusos ou
irregularidades, nos termos do art. 2o, V e VI, da Res.-TSE no 7.651/65. A
restrição à realização de alterações na jurisdição eleitoral, no período de
três meses antes e dois após o pleito, dirige-se à prorrogação automática do
mandato de juiz cujo biênio venha a se encerrar no período crítico do
processo eleitoral e visa preservar a condução dos trabalhos em curso por
magistrados com experiência nas práticas comuns à Justiça Eleitoral e
afinados com a matéria eleitoral, diretriz não afetada na espécie,
considerando tratar-se de magistrado com a experiência indispensável,
inclusive na presidência de anterior processo eleitoral municipal.
Determinação de imediato retorno às funções eleitorais, com urgente
comunicação à presidência da Corte Regional, visando à adoção das
providências necessárias ao cumprimento desta decisão e a assegurar a
normalidade das tarefas pertinentes à eleição de outubro próximo naquela
localidade”.
(Ac. no 341, de 28.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) 2. Havendo previsão na Lei Orgânica Municipal de assunção ao cargo
de prefeito por parte de juiz eleitoral, deverá, então, ser designado juiz
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substituto para o exercício das funções eleitorais, a quem é devido o
pagamento da gratificação eleitoral. (...)”
(Res. no 21.880, de 12.8.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Juiz eleitoral. Promoção. Vacância. Substituto. Biênio. Res.-TSE no

21.009/2002. Vago cargo de juiz eleitoral, em decorrência de promoção,
abre-se inscrição para a escolha de magistrado, que iniciará novo biênio.”
(Res. no 21.876, de 10.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Prorrogação dos biênios dos juízes eleitorais até a diplomação dos eleitos.
Deferimento para caso excepcional”.
(Res. no 21.867, de 3.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Mandado de segurança. Agravo regimental contra decisão que não
conheceu do writ e determinou a remessa dos autos ao TRE/ES. Ato de
TRE que diz respeito à atividade-meio da Justiça Eleitoral. Competência do
próprio regional para apreciar o feito. Remessa dos autos ao TRE/ES.
Agravo regimental a que se nega provimento.” NE: Designação da Vara da
Infância e da Juventude para incumbir-se do serviço eleitoral. “(...) ao
decidir acerca de tal matéria, o regional não estaria senão a exercitar sua
competência originária, visto que se trata de matéria relativa à atividade-
meio da Justiça”.
(Ac. no 3.175, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Processo administrativo. Resolução do TRE/SP estabelecendo normas
relativas ao exercício da jurisdição eleitoral em primeira instância.
Designação do juiz eleitoral, pelo período de dois anos, que recai sobre juiz
de direito em efetivo exercício na comarca, foro regional ou foro distrital.
Excepcionalidade justificada pela grande dimensão territorial da capital de
São Paulo. Resolução admitida pela Corte.”
(Res. no  21.603, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

Remuneração

 Gratificação eleitoral

“(...) 2. Havendo previsão na Lei Orgânica Municipal de assunção ao cargo
de prefeito por parte de juiz eleitoral, deverá, então, ser designado juiz
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substituto para o exercício das funções eleitorais, a quem é devido o
pagamento da gratificação eleitoral. 3. Ao juiz eleitoral que assume a chefia
do Poder Executivo Municipal não é devida a gratificação eleitoral, uma
vez que permanece vinculado à magistratura estadual, sendo sua
remuneração custeada na forma prevista pela lei de organização judiciária
estadual”.
(Res. no 21.880, de 12.8.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Abono variável. Natureza indenizatória. Impossibilidade de incorporação
na base de cálculo da gratificação mensal paga aos juízes eleitorais.”
(Res. no 21.829, de 17.6.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence; no mesmo sentido a
Res. no 21.985, de 15.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)



244 JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Designação

 Procurador eleitoral

“Consulta. Parlamentar. Recondução de presidente de Tribunal Regional
Eleitoral e de procurador regional eleitoral. LC no 35/79 E LC no 75/93. 1.
São inelegíveis, a teor do art. 102 da Loman, os titulares de cargos de
direção dos tribunais regionais eleitorais para um segundo mandato e os
que tenham exercido por quatro anos esses mesmos cargos ou a
presidência, ainda que por um único mandato (ADI no 841-2/RJ, rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 24.3.95; Rp no 24, rel. Min. Eduardo Alckmin, DJ de
2.4.98; Rp no 982, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 8.8.2006). 2. Os
procuradores regionais eleitorais poderão ser reconduzidos uma vez, a teor
do art. 76, § 1o, da LC no 75/93. 3. Resposta negativa ao primeiro
questionamento. Resposta positiva ao segundo questionamento.”
(Res. no 22.458, de 24.10.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Processo administrativo. TRE/AC. Procurador substituto é aquele
designado juntamente com o procurador regional eleitoral e substituirá este
em seus impedimentos ou afastamentos, a exemplo do vice-procurador-
geral eleitoral (art. 73, parágrafo único, LC no 75/93). Procurador auxiliar é
aquele que, em razão da necessidade de serviço, poderá ser designado pelo
procurador-geral eleitoral, dentre os membros do Ministério Público
Federal, para oficiar perante os tribunais regionais eleitorais. (...)”
(Res. no 21.988, de 15.2.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“(...) 1. A designação de procuradores para atuar perante os tribunais
regionais é faculdade concedida ao procurador-geral da República, nos
termos do parágrafo único do art. 77 da Lei Complementar no 75/93, regra
que estabelece tão-somente que a designação se dará por necessidade do
serviço, não especificando o período de atuação e, muito menos,
vinculando a atuação dos procuradores ao exercício dos juízes auxiliares. 2.
A percepção ou não da gratificação eleitoral não é indicativo de
exaurimento das atribuições dos membros do Ministério Público. 3. A
ratificação da petição inicial de representação por procurador regional
eleitoral convalida eventual vício nela existente. 4. Caso a Corte Regional
verifique alguma irregularidade, deve proceder nos termos do art. 13 do
Código de Processo Civil, intimando o Ministério Público para
providenciar a indicação de membro devidamente autorizado para atuar no
feito. Recurso especial provido para devolver os autos à Corte Regional a
fim de se dar prosseguimento à representação.”
(Ac. no 21.348, de 4.5.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Processo administrativo. Procurador auxiliar. Designação. LC no 75/93.
Forma de pagamento. Cabe ao procurador-geral eleitoral, em cumprimento
à Lei Complementar no 75/93, designar procurador da República para atuar
perante o TRE em auxílio ao procurador regional eleitoral, podendo o
segundo daqueles ter assento na Corte Regional e receber, nos termos da lei
e da jurisprudência deste Tribunal, a gratificação de presença.”
(Res. no 21.560, de 11.11.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Processo administrativo. Designação de promotor de justiça do estado para
auxiliar o procurador regional eleitoral. Possibilidade. Pagamento da
gratificação de presença em razão do comparecimento a sessão. Viabilidade”.
(Res. no 20.887, de 4.10.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

 Promotor eleitoral

“(...) Designação de promotor eleitoral. (...) Cabe ao procurador regional
eleitoral a designação de promotor para exercer a função eleitoral, devendo
o procurador-geral de justiça apenas indicá-lo”.
(Ac. no 19.657, de 15.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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Remuneração

 Generalidades

“Consulta. Promotor de justiça auxiliar. Designação para atuar em zona
eleitoral. Eleições 2006. Pagamento de diária pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade. Ausência de previsão legal. À Justiça Eleitoral não cabe
custear diária de membro do Ministério Público formalmente designado
para auxiliar os promotores eleitorais. Em virtude da ausência de previsão
legal ou da respectiva previsão orçamentária (art. 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e art. 167, § 1o, da Constituição Federal).
Precedente: Res.-TSE no 21.083, relator Ministro Fernando Neves, DJ de
24.5.2002.”
(Res. no 22.455, de 19.10.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Membros do Ministério Público no exercício de função eleitoral.
Concessão da correção do cálculo de conversão da gratificação eleitoral.
Período. Abril de 1994 a janeiro de 1995. Deferimento. Na linha do julgado
por este Tribunal no PA no 18.431/BA, estende-se aos vencimentos dos
membros do Ministério Público, no exercício de função eleitoral, a
diferença de 11,98% decorrente de erro verificado na conversão de seus
valores em URV”.
(Res. no 22.013, de 14.4.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Gratificação de presença

“Processo administrativo. TRE/AC. (...) A retribuição pecuniária do
procurador regional eleitoral auxiliar se faz por gratificação de presença
(jeton), de acordo com o art. 3o da Lei no 8.350/91.”
(Res. no 21.988, de 15.2.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Processo administrativo. Procurador auxiliar. Designação. LC no 75/93.
Forma de pagamento. Cabe ao procurador-geral eleitoral, em cumprimento
à Lei Complementar no 75/93, designar procurador da República para atuar
perante o TRE em auxílio ao procurador regional eleitoral, podendo o
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segundo daqueles ter assento na Corte Regional e receber, nos termos da lei
e da jurisprudência deste Tribunal, a gratificação de presença.”
(Res. no 21.560, de 11.11.2003, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Processo administrativo. Designação de promotor de justiça do estado
para auxiliar o procurador regional eleitoral. Possibilidade. Pagamento
da gratificação de presença em razão do comparecimento a sessão.
Viabilidade.”
(Res. no 20.887, de 4.10.2001, rel. Min. Fernando Neves.)

 Gratificação eleitoral

“Consulta. TRE/GO. Promotores. Função de Ministério Público
Eleitoral. Gratificação. Recebimento em período em que não houver
nenhuma atividade laborativa. Enquanto formalmente designados para
o exercício das funções eleitorais, ressalvados os períodos de
afastamento, os promotores de justiça investidos nas funções de
Ministério Público Eleitoral têm o direito de perceber a gratificação,
mesmo que no período não tenham exercido qualquer atividade nos
ofícios eleitorais.”
(Res. no 21.980, de 15.2.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Gratificação eleitoral. Promotor de justiça. Designação para oficiar
perante juiz auxiliar de propaganda. Pagamento pela Justiça Eleitoral.
Impossibilidade. Ausência de previsão legal. É indevido, por ausência de
previsão legal, o pagamento, pela Justiça Eleitoral, de gratificação eleitoral
a promotor de justiça formalmente designado para oficiar perante juiz
auxiliar de propaganda. Consulta a que se responde negativamente.”
(Res. no 21.716, de 13.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
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Generalidades

“(...) Propaganda. Bem de uso comum. (...) 1. Ao impor limites à
propaganda eleitoral, o TSE atua no âmbito de sua competência. Nessa
linha, o art. 14 da Res.-TSE no 21.610/2004 possui força normativa,
autorizada pelo Código Eleitoral em seu art. 23, incisos IX e XVIII.”
(Ac. de 24.8.2006 nos EDclREspe no 25.676, rel. Min. José Delgado.)

“Representação recebida como petição. Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão (Abert). Liminar. Deferimento. Suspensão dos efeitos
da Res. no 14.164/2006, editada pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas. Usurpação de atribuição reservada por lei ao Tribunal Superior
Eleitoral (Lei no 9.504/97, art. 105). Pedido deferido para considerar nula a
Res. no 14.164 do TRE/AL. Liminar confirmada.”
(Res. no 22.204, de 18.5.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“(...) A teor do Código Eleitoral (art. 23, IX), o TSE tem competência para
baixar instruções regulamentando normas legais de Direito Eleitoral.”
(Ac. no 25.112, de 19.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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TRIBUNAIS ELEITORAIS

Eleição de presidente e vice-presidente

“Consulta. Parlamentar. Recondução de presidente de Tribunal Regional
Eleitoral e de Procurador Regional Eleitoral. LC no 35/79 e LC no 75/93. 1.
São inelegíveis, a teor do art. 102 da Loman, os titulares de cargos de
direção dos tribunais regionais eleitorais para um segundo mandato e os
que tenham exercido por quatro anos esses mesmos cargos ou a
presidência, ainda que por um único mandato (ADI no 841-2/RJ, rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 24.3.95; Rp no 24, rel. Min. Eduardo Alckmin, DJ de
2.4.98; Rp no 982, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ de 8.8.2006). 2. Os
procuradores regionais eleitorais poderão ser reconduzidos uma vez, a teor
do art. 76, § 1o, da LC no 75/93. 3. Resposta negativa ao primeiro
questionamento. Resposta positiva ao segundo questionamento.”
(Res. no 22.458, de 24.10.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Representação. Liminar. Agravo regimental. Tribunal Regional Eleitoral.
Reeleição. Cargo diretivo. Inteligência do art. 102 da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional (Loman). Impossibilidade. Precedentes.
Desprovimento. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral adotar quaisquer
providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral, em
cujo sentido amplo estão inseridas as relacionadas à preservação do bom
funcionamento dos órgãos que compõem a pirâmide eleitoral, em cujo
vértice se coloca. São inelegíveis, a teor do art. 102 da Loman, os titulares
de cargos de direção dos tribunais regionais eleitorais para um segundo
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mandato e os que tenham exercido por quatro anos esses mesmos cargos ou
a presidência, ainda que por um único mandato. (...)”
(Ac. de 15.8.2006 no AgRgRp no 982, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Eleição. Cargos de direção de Tribunal Regional Eleitoral.
Presidência. Elegibilidade. Nulidade de eleição anterior. Constituição
Federal. Recepção. Disciplina específica que afasta a aplicação da Loman.
Nulidade de decisão regional por descumprimento do preceito
constitucional. Determinação de nova eleição. A Constituição fixa, em seu
art. 120, § 2o, regra específica para a eleição dos titulares dos cargos de
presidente e vice-presidente dos tribunais regionais eleitorais, o que afasta
a incidência da norma contida no art. 102 da Lei Complementar no 35/79.
Declaração de nulidade da sessão em que foi realizada eleição para cargos
diretivos do Tribunal Regional Eleitoral, por preterição de formalidade
regimental relativa ao quorum e do próprio procedimento eletivo, em face
da inobservância do referido art. 120, § 2o, da Carta da República. É nula a
decisão que, acolhendo parcialmente postulação liminar, deixa de fixar o
alcance do provimento jurisdicional e que, de igual modo, é proferida sem
a observância da norma constitucional aplicável à espécie. Determinação
de nova eleição, com a participação dos juízes efetivos da Corte Regional
aptos, nos termos da Constituição, a concorrer aos cargos de presidente e
vice-presidente.” NE: Competência do TSE para julgar representação sobre
eleição de presidente e vice-presidente de TRE. “(...) Além disso, na esfera
de competência deste Colegiado insere-se a de expedir instruções que
julgar convenientes à execução do Código Eleitoral (art. 23, IX), do qual se
destacam as disposições relativas à composição dos tribunais regionais
eleitorais (art. 26, caput, com as modificações introduzidas pelo
ordenamento constitucional de 1988). (...)”
(Ac. no 684, de 19.2.2004, rel. Min. Barros Monteiro.)

Juiz substituto

“Processo administrativo. Tribunal Regional Eleitoral. Afastamento de juiz
eleitoral efetivo. Substituição por juiz de classe diversa para composição do
Pleno. Impossibilidade. Não há como se convocar substitutos
representantes de classe diversa para complementação de quorum em
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Tribunal Regional Eleitoral, dado ser exigível que tal ocorra entre membros
da mesma classe, na esteira do estabelecido no art. 7o da Res.-TSE no

20.958/2001.”
(Res. no 22.469, de 31.10.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Processo administrativo. Indagação. Ausência. Indicação. Três juízes
auxiliar. Substituição. Titular. Concomitância. Exercício. Funções.
Remuneração. Acúmulo. Valor. Gratificação eleitoral. Jeton.
Possibilidade.” NE: “Quanto ao tópico (...) em que se consulta ‘se o
membro suplente pode ser designado juiz auxiliar e, simultaneamente,
substituir membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, enquanto durar o
afastamento do titular’ (...) não existe óbice, desde que a participação nas
sessões do Tribunal se dê em caráter eventual, na condição de juiz
substituto e não como auxiliar. (...)”
(Res. no 22.379, de 17.8.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Juízes eleitorais. Inexistência de previsão legal determinando
vinculação entre juiz substituto e juiz titular no caso de afastamento do
ocupante do cargo efetivo. Em face do estabelecido no art. 7o da Res.-TSE
no 20.958/2001, nos afastamentos ou impedimentos de qualquer dos juízes
titulares de determinada classe, a substituição cabe ao juiz substituto mais
antigo, dentro da mesma classe, não ocorrendo vinculação do substituto ao
titular.”
(Res. no 21.761, de 13.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

Lista tríplice

 Generalidades

“Questão de ordem. Tribunal Regional Eleitoral. Composição. Vagas de
juiz titular e substituto. Encaminhamento de lista tríplice. O mesmo
advogado somente poderá ser indicado simultaneamente para o
preenchimento de um cargo efetivo e um de substituto.”
(Res. no 22.222, de 6.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso; no mesmo sentido a Decisão
sem número no ELT no 468, de 17.8.2006, do mesmo relator.)
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“Petição. Ciência. Conduta. Membros. Tribunal Regional Eleitoral.
Impedimento. Exercício. Judicatura eleitoral. Incompetência. Tribunal
Superior Eleitoral. 1. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral, recebidas as
indicações do Tribunal de Justiça, divulgar a lista tríplice através de edital;
não havendo impugnação, será esta encaminhada ao Poder Executivo com
vistas à nomeação do advogado que comporá a Corte Regional Eleitoral do
respectivo estado, ex vi do art. 25 do Código Eleitoral. 2. Não compete a
esta Corte Superior examinar fatos relacionados a condutas de membros da
categoria de jurista do TRE/PR, as quais supostamente seriam passíveis de
configuração de impedimento do exercício da judicatura eleitoral. Petição
arquivada.
(Res. no 21.915, de 13.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

NE: Trecho do voto sobre a indicação de apenas um advogado para vaga de
juiz substituto de TRE: “(...) para a regular formação da lista, é necessária a
indicação de três advogados para cada vaga (...)”. (Decisão sem ementa.)
(Decisão sem número no ELT no 394, de 1o.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Exercício da advocacia

“Lista tríplice. Questão de ordem. Efetivo exercício da advocacia. Tempo.
Estágio. Supervisão. Advogado. Impossibilidade. Para fins de cômputo do
tempo de efetivo exercício da advocacia, com vistas à formação de lista
tríplice a que alude o art. 120 da Constituição Federal, não poderá ser
considerado o período em que o profissional esteve inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil, na condição de estagiário, uma vez que é exigida
pelas normas de regência, entre outros requisitos, dez anos de exercício da
advocacia comprovada a partir de certidão revestida de fé pública, que
comprove o efetivo exercício da advocacia (sentença da qual conste o nome
do advogado, certidão do cartório de que o advogado possui procuração nos
autos, etc.), ou de cargo para o qual seja exigido diploma de bacharel em
Direito. (ELT no 215/2000).”
(Decisão sem número no ELT no 443, de 7.3.2006, rel. Min Cesar Asfor Rocha.)

“Os tribunais regionais eleitorais serão compostos por dois ‘advogados de
notável saber jurídico e idoneidade moral’. A comprovação do exercício da
advocacia se faz nos termos da Lei no 8.906, de 1994 e da Resolução-TSE
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no 21.461/2003. O Tribunal Superior Eleitoral examinará, se for o caso, os
próprios atos de consultoria e assessoria jurídicas, para a avaliação das
exigências constitucionais, legais e regulamentares. O simples visto nos
‘atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas (...) admitidos a registro,
nos órgãos competentes’ (Lei no 8.906, de 1994, art. 1o, § 2o) não comprova
exercício da advocacia e, muito menos, notável saber jurídico. O Tribunal
Superior Eleitoral poderá exigir comprovação pelo indicado de origem de
receita que demonstre o exercício profissional da advocacia. Retorno dos
autos ao Tribunal Regional.”
(Decisão sem número no ELT no 371, de 22.4.2004, rel. Min. Luiz Carlos
Madeira.)

“Encaminhamento de lista tríplice. Questão de ordem. Critério para
comprovação do efetivo exercício da advocacia. Adoção do disposto no art.
5o do regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.”
(Res. no 21.644, de 26.2.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Encaminhamento de lista tríplice de advogados para ocupar vaga de juiz
suplente no TRE/TO. (...) 2. Aplica-se, por analogia ao art. 94 da
Constituição Federal, a exigência de dez anos de efetiva atividade
profissional aos advogados para nomeação ao cargo de juiz de TRE. 3.
Lista não aprovada”.
(Decisão sem número no ELT no 215, de 25.4.2000, rel. Min. Nelson Jobim.)

 Idade

“Mandado de segurança. Lista tríplice. Decisão do TSE que determinou a
substituição do nome de jurista com mais de 70 (setenta) anos de idade. A
regra do art. 40, § 1o, II c.c. o art. 93, VI, da CF, que trata da aposentadoria
compulsória dos magistrados aos 70 (setenta) anos, não se aplica aos juízes
dos tribunais eleitorais da classe de jurista. Segurança concedida”.
(Ac. no 2.813, de 15.8.2000, rel. Min. Nelson Jobim.)

 Incompatibilidades

“Lista tríplice. Juiz substituto. Classe jurista. Impugnação. Rejeição.
Encaminhamento. 1. É de ser rejeitada a impugnação ao nome do indicado
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para compor a lista tríplice quando inconsistentes os motivos apresentados.
2. Afastada a impugnação, defere-se o encaminhamento da lista tríplice ao
Poder Executivo.” NE: O indicado exerceu, por dois anos, o cargo de
Procurador-Geral da Defensoria Pública do Estado. “(...) o indicado não
está mais no exercício do mencionado cargo, pelo que não incide a vedação
do art. 16, II, § 2o, do Código Eleitoral, aplicável à espécie.”
(Decisão sem número no ELT no 441, de 5.9.2006, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Encaminhamento de lista tríplice de advogados para ocupar vaga de juiz
suplente no TRE/TO. 1. A teor do disposto no art. 25, § 7o, e art. 16, § 2o,
cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum não
poderá ser nomeado juiz de TRE. (...) 3. Lista não aprovada”.
(Decisão sem número no ELT no 215, de 25.4.2000, rel. Min. Nelson Jobim.)

Posse de juízes

“Reclamação. Finalidade correcional. Cumprimento de deliberação de
Corte Regional, em detrimento de ato monocrático, de natureza
administrativa. Procedência. A atribuição correcional visa proteger a
legalidade e a legitimidade dos atos que interfiram nos serviços eleitorais
contra erros, abusos ou irregularidades, nos termos do art. 2o, V e VI, da
Res.-TSE no 7.651/65.” NE: “Por assim ser, considerando a incumbência do
corregedor-geral da Justiça Eleitoral de velar pela fiel execução da lei e
instruções e pela boa ordem e celeridade dos serviços eleitorais e, ainda, de
verificar a existência de erros, abusos ou irregularidades, determinando a
corrigenda a ser feita (Res.-TSE no 7.651/65, art. 2o, V e VI); a indicação do
reclamante, pelo Tribunal de Justiça daquele estado, para ocupar a vaga de
juiz efetivo da Corte de origem, na classe de desembargador; a existência
de deliberação adotada pela Corte Regional, registrada na ata da sessão de
13.1.2004, de realização da respectiva sessão de posse na data de ontem; e,
por fim, os atos do reclamado que estavam a inviabilizar o cumprimento
daquela deliberação, sem o respaldo do Colegiado Regional, meu voto é no
sentido da procedência da reclamação, confirmando a liminar deferida, e,
em conseqüência, determinando o arquivamento dos autos.”
(Ac. no 253, de 10.2.2004, rel. Min. Barros Monteiro.)
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“TRE/PE. Nomeação de juiz substituto pelo presidente da República. Prazo
para posse expirado. Indicação tornada sem efeito.”
(Decisão sem número no ELT no 14.739, de 27.8.96, rel. Min. Eduardo Alckmin.)

Remuneração

 Generalidades

“Processo administrativo. Indagação. Ausência. Indicação. Três juízes
auxiliar. Substituição. Titular. Concomitância. Exercício. Funções.
Remuneração. Acúmulo. Valor. Gratificação eleitoral. Jeton.
Possibilidade.” NE: “(...) entendo não ser possível receber,
cumulativamente, os valores correspondentes à gratificação eleitoral e o
jeton, uma vez que, como juiz auxiliar, já recebe mensalmente para o
exercício da função, independente da sua convocação.”
(Res. no 22.379, de 17.8.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“No caso específico da acumulação dos cargos, determinada pelo art. 120,
§ 1o, inciso I, letras a e b, da Constituição, não se aplica a cumulação das
remunerações para fins de incidência do limite estabelecido pelo inciso XI
do art. 37 da Constituição Federal.” NE: Aplicação do teto constitucional
sobre a remuneração percebida cumulativamente pelos membros de TRE.
(Res. no 21.731, de 27.4.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Gratificação de presença

“Administrativo. Lei no 11.143/2005. Resolução-STF no 306/2005. Fixação
do subsídio de membros do Poder Judiciário em parcela única, excluídas as
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei (§ 11 do art. 37,
introduzido pela EC no 47/2005). (...) Gratificação de presença por sessão.
Previsão legal mantida (art. 1o, incisos I e II e parágrafo único, da Lei
no 8.350/91).”
(Res. no 22.073, de 6.9.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)
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 Representação mensal

“Administrativo. Lei no 11.143/2005. Resolução-STF no 306/2005. Fixação
do subsídio de membros do Poder Judiciário em parcela única, excluídas as
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei (§ 11 do art. 37,
introduzido pela EC no 47/2005). Pagamento das gratificações eleitorais e
da verba de representação pelo exercício da presidência dos tribunais
eleitorais. Impossibilidade. (...)”
(Res. no 22.073, de 6.9.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Processo administrativo. Representação mensal. Ministro presidente.
Substituição. Não há previsão legal para o pagamento de gratificação ao
substituto do presidente do TSE em decorrência de afastamentos
eventuais”.
(Res. no 22.058, de 9.8.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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ZONA ELEITORAL

Criação

NE: Transferência de município para zona eleitoral diversa. “A Res.-TSE
no 19.994/97 apenas veda, em ano eleitoral, a apreciação de pedido de
criação e desmembramento de zonas eleitorais. No caso, tem-se
deslocamento que visa o maior conforto dos eleitores consideradas as
distâncias em jogo.” (Decisão sem ementa.)
(Decisão sem número no PA no 19.453, de 27.4.2006, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Zonas eleitorais. Desmembramento e criação. Ano eleitoral.
Impossibilidade. No ano em que ocorrem eleições ‘não deverão ser
submetidas à apreciação do Superior Tribunal Eleitoral, as decisões que
versem sobre a criação e desmembramento de zonas eleitorais’ (art. 2o da
Res.-TSE no 19.994/97).”
(Decisão sem número na CZE no 319, de 21.3.2006, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros; no mesmo sentido a decisão sem número na CZE no 321, de 25.5.2006, rel.
Min. José Delgado.)

“Zonas eleitorais. Desmembramento e criação. Ano eleitoral. Deferimento.
A realização de plebiscito não caracteriza ano eleitoral para os fins do art.
2o da Res.-TSE no 19.994/97.”
(Decisão sem número na CZE no 301, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“Decisão. Tribunal Regional Eleitoral. Criação. Zona eleitoral.
Desmembramento. Homologação. Tribunal Superior Eleitoral.
Impossibilidade. Art. 2o da Res.-TSE no 19.994. Realização. Referendo.”
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NE: “(...) tem-se prevista a realização do referendo no mês de outubro, que
está mobilizando toda a estrutura da Justiça Eleitoral, envolvendo
alistamento eleitoral, composição de juntas eleitorais, instalação de seções
eleitorais, entre outras atividades. (...) Desse modo, entendo, em face do
óbice indicado, que não se pode homologar a decisão que criou tal zona
eleitoral, sem prejuízo do Tribunal Regional Eleitoral apresentar
oportunamente novo pedido”.
(Decisão sem número na CZE no 248, de 27.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)



PARTE V

PARTIDO POLÍTICO
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ATO PARTIDÁRIO

Anotação

“Consulta. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. PRTB. Indagação.
Órgãos partidários. Pedido. Providências. Justiça Eleitoral. Existência.
Normas estatutárias. Observância. 1. Caso haja previsão no estatuto da
agremiação, os órgãos partidários devem observar as normas nele contidas
no que diz respeito às providências a serem tomadas na Justiça Eleitoral. 2.
Não obstante, ressalta-se que é da competência desta Justiça Especializada
a apreciação das questões afetas à legalidade e à observância das normas
estatutárias, nela não se incluindo a anulação de decisão judicial proferida
pela Justiça Comum, que mantém ou invalida ato interventivo.”
(Res. no 21.981, de 15.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)
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AUTONOMIA PARTIDÁRIA

Controle judicial

“(...) II – A divergência interna do partido político, desde que a questão
tenha reflexos no processo eleitoral, pode ser apreciada pela Justiça
Eleitoral, sem que esse controle jurisdicional interfira na autonomia das
agremiações partidárias, garantido pelo art. 17, § 1o, da Constituição
Federal (EDclAgRgREspe no 23.913/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de
26.10.2004). (...)”
(Ac. de 21.9.2006 no RO no 943, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) 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. Súmula-STJ no 7. Impossibilidade
legal também configurada. (...) 2. A autonomia partidária não impede a
apreciação do Poder Judiciário em matéria afeta à legalidade e à
observância das normas estatutárias. (...)”
(Ac. de 21.9.2006 no REspe no 26.658, rel. Min. José Delgado.)
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CONTRIBUIÇÃO

Filiado

“Cargo ou função de confiança. Contribuição a partido político. Desconto
sobre a remuneração. Abuso de autoridade e de poder econômico. Dignidade
do servidor. Considerações. Discrepa do arcabouço normativo em vigor o
desconto, na remuneração do servidor que detenha cargo de confiança ou
exerça função dessa espécie, da contribuição para o partido político.”
(Res. no 22.025, de 14.6.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Consulta. Presidente do PFL. Contribuição de filiados demissíveis ad
nutum. Art. 31 da Lei no 9.096/95. Orientação consagrada pela Resolução-
TSE no 20.844, de 14.8.2001, relator Ministro Nelson Jobim (Diário da
Justiça de 9.11.2001). É lícito o recebimento, pelos partidos políticos, de
recursos oriundos de filiados detentores de cargo em comissão.”
(Res. no 21.627, de 17.2.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Generalidades

“Consulta. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. PRTB. Indagação.
Órgão competente. Comunicações. Atos intrapartidários. Âmbito regional e
municipal. Tribunal Regional Eleitoral. Regra. Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral. Estatuto do partido. Disposição diversa. Prevalência. 1.
Ainda que haja previsão em resolução desta Corte Superior no sentido de
que o órgão regional do partido é o competente para as comunicações ao
Tribunal Regional Eleitoral acerca de atos intrapartidários no âmbito
regional e municipal (arts. 18 e 19 da Res.-TSE no 19.406/95, com redação
dada pela Res.-TSE no 19.443/96), caso exista regra diversa estabelecida no
estatuto da agremiação, esta então deverá prevalecer. 2. Desse modo, se o
estatuto confere tal prerrogativa ao órgão de direção nacional, então este
poderá se dirigir aos tribunais regionais eleitorais. 3. Não obstante, ressalta-
se que compete à Justiça Eleitoral a apreciação de questões afetas à
legalidade e à observância das normas estatutárias.”
(Res. no 21.982, de 15.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Consulta. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. PRTB. Indagação.
Órgãos partidários. Pedido. Providências. Justiça Eleitoral. Existência.
Normas estatutárias. Observância. 1. Caso haja previsão no estatuto da
agremiação, os órgãos partidários devem observar as normas nele contidas
no que diz respeito às providências a serem tomadas na Justiça Eleitoral. 2.
Não obstante, ressalta-se que é da competência desta Justiça Especializada
a apreciação das questões afetas à legalidade e à observância das normas
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estatutárias, nela não se incluindo a anulação de decisão judicial proferida
pela Justiça Comum, que mantém ou invalida ato interventivo.”
(Res. no 21.981, de 15.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

Registro

“Partido político. Sede nacional na capital federal. Exigência do art. 8o, §
1o, da Lei no 9.096/95, e da Res.-TSE no 19.406/95. Sede em local diverso.
Irregularidade caracterizada. Necessidade de adequação à norma. Prazo
fixado até 30.4.2007. Todo partido político está obrigado a informar ao
TSE, até o dia 30 de abril de 2007, o endereço de sua sede nacional na
capital da República.”
(Res. no 22.316, de 1o.8.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Registro de partido político. Partido da União Democrática Brasileira
(PUDB). Requisitos não preenchidos. Revisão da Res. no 19.406/95. Pedido
prejudicado. Indefere-se o registro da agremiação partidária que não atende
os requisitos da Lei no 9.096/95 e da Res.-TSE no 19.406/95. Precedentes.”
(Res. no 22.153, de 2.2.2006, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Registro de partido. Indeferimento. Para que o pedido de registro de
partido seja deferido, é necessário que se cumpram os requisitos dispostos
no art. 8o da Lei no 9.096/95. Só então é que se poderá registrar o estatuto
nesta Corte (art. 7o da Lei no 9.096/95), observando, inclusive, o § 1o do art.
7o da Lei dos Partidos Políticos. Pedido indeferido.”
(Ac. no 302, de 7.6.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de partido. Indeferimento. Para que o pedido de registro de
partido seja deferido, é necessário que se cumpram os requisitos dispostos
no art. 8o da Lei no 9.096/95. Só então é que se poderá registrar o estatuto
nesta Corte (art. 7o, § 1o, da Lei no 9.096/95). Pedido indeferido.”
(Res. no 21.938, de 11.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Registro de partido. Indeferimento. Indefere-se pedido de registro de partido
que não logrou cumprir o estabelecido nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.096/95.”
(Res. no 21.566, de 18.11.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)
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“Partido político. Registro provisório. Documentação irregular. Ausência
de prova de aquisição da personalidade jurídica e de apoiamento mínimo de
eleitores. Requisitos legais não satisfeitos. Pedido indeferido.”
(Res. no 21.052, de 2.4.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.)

“Registro de partido. Falta de comprovação do requisito referente ao
apoiamento mínimo de eleitores, inscrito no art. 7o, § 1o da Lei no 9.096/95.
Pedido indeferido.”
(Res. no 20.597, de 13.4.2000, rel. Min. Garcia Vieira.)

“Registro de partido. Caráter provisório. Inexistência de previsão na Lei
no 9.096/95. Ausência de prova de personalidade jurídica (art. 8o da
Lei no 9.096/95). Não-comprovação de apoiamento mínimo de eleitores.
Indeferimento.”
(Res. no 20.443, de 25.5.99, rel. Min. Costa Porto.)

“Partido político. Partido da Liberdade e da Ética Nacional (PLEN).
Registro provisório. Pedido formulado na vigência da Lei no 9.096/95, que
não mais prevê o registro provisório. Na nova disciplina, o registro junto ao
Tribunal Superior Eleitoral pressupõe a organização do partido político e o
seu registro junto aos tribunais regionais eleitorais (Resolução no 19.406,
de 5.12.95). Pedido indeferido.”
(Res. no 19.412, de 7.12.95, rel. Min. Costa Leite.)

Registro de alterações

“Partido Trabalhista Nacional (PTN). Alterações estatutárias. Decisão
judicial. Afastamento do requerente. Invalidação de atos. Pedido
indeferido.” NE: Indeferido pedido de alterações no estatuto partidário em
razão da invalidação dos atos praticados por dirigente afastado pela Justiça
Comum.
(Res. no 22.026, de 16.6.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Partido político. Alterações estatutárias não registradas no ofício civil
competente. Descumprimento do art. 10 da Lei no 9.096/95. Pedido
indeferido. Nos termos do art. 10 da Lei no 9.096/95, o registro das
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alterações promovidas nos estatutos dos partidos políticos pressupõe o seu
registro no ofício civil competente. Pedido que se indefere”.
(Res. no 21.368, de 25.3.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Partido político. Alterações estatutárias. Falta de registro no oficio civil,
não obstante sucessivas diligências para cumprimento da formalidade (Lei
no 9.096, art. 10). Pedido indeferido”.
(Res. no 20.159, de 7.4.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.)
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FUNDO PARTIDÁRIO

Aplicação de recursos

“Consulta. Deputado federal. Lei no 9.096/95. Diretório estadual.
Suspensão de cotas do Fundo Partidário. Despesas para manutenção das
sedes, serviços do partido e pagamento de pessoal, este último até o limite
de 20%. Inadimplência. Prejuízo à imagem do partido. Possibilidade.
Pagamento pelo diretório nacional. Ausência de previsão legal. Matéria de
natureza interna corporis. Procedimento conforme disposições do estatuto
do partido. Precedentes. O diretório nacional do partido político somente
pode deixar de repassar a respectiva cota do Fundo Partidário ao diretório
regional a partir da publicação da resolução que lhe rejeitou as contas. Nos
termos do art. 15, VII, c.c. o art. 44, o estatuto do partido político deve
conter normas sobre finanças e contabilidade e aplicar os recursos
provenientes do Fundo Partidário na forma da Lei no 9.096/95.”
(Res. no 22.239, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Consulta. Distribuição de cotas do Fundo Partidário. Despesas com
pagamento de pessoal. Limite de 20%. Diretório nacional e diretórios
estaduais. 1. A distribuição das cotas do Fundo Partidário é feita ao
diretório nacional, conforme o disposto no art. 41 da Lei no 9.096/95. 2. As
hipóteses de aplicação desses recursos estão disciplinadas na referida lei e
na Res.-TSE no 21.841/2004. 3. Cada nível de direção partidária deverá
obedecer à norma inscrita naquela resolução, que limita a 20%, do total
recebido pelo Fundo Partidário, a aplicação em despesas de pessoal. 4.
Cabe aos partidos políticos equacionar as despesas entre seus diretórios
nacional e regionais, dispondo, para tanto, da mutabilidade de seus
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estatutos. Tal instrumento possibilita o direcionamento dos recursos de
acordo com as necessidades de cada partido, dentro dos limites legais. 5.
Resposta negativa.”
(Res. no 22.224, de 6.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Consulta. Presidente. Diretório nacional. Partido político. Criação.
Fundação. Art. 44, IV, da Lei no 9.096/95. Obrigatoriedade. 1. É obrigatória
a criação, por agremiação partidária, de fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, nos termos do inciso IV do art. 44 da Lei
no 9.096/95. 2. As fundações criadas devem ter a forma de pessoa jurídica
de direito privado (art. 1o da Res.-TSE no 22.121, de 9.12.2005). 3. A
execução dos programas de divulgação da linha programática partidária é
matéria interna corporis dos partidos políticos, não cabendo a esta Justiça
Especializada responder sobre a questão.”
(Res. no 22.226, de 6.6.2006, rel. Min. José Delgado.)

“(...) 1. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) são públicos e têm aplicação
vinculada e controlada pela Justiça Eleitoral. (...)”
(Res. no 22.211, de 30.5.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Processo administrativo. Autorização liberação de fundos para o custeio
de alimentação de eleitor. Zona rural. Ausência de previsão legal. Perda de
objeto.” NE: “(...) na edição da novel lei não houve qualquer alusão
expressa à possibilidade de ser gasto dinheiro do Fundo Partidário com
alimentação para o eleitorado carente da zona rural (...)”
(Res. no 22.008, de 29.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Consulta. Fundo Partidário. Utilização. O partido político pode fazer uso
dos recursos oriundos do Fundo Partidário para adquirir bens mobiliários,
computadores, impressoras, softwares e veículos automotivos (Lei
no 9.096/95, art. 44, I). (...)”
(Res. no 21.837, de 22.6.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
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Cota

 Distribuição

“Processo administrativo. Distribuição de cotas do Fundo Partidário.
Multa. Incidência do § 9o do art. 73 da Lei no 9.504/97 e do § 3o do art. 28
da Lei no 9.096/95. A incidência de um dispositivo não exclui o outro.
Deverá ser excluído da distribuição desses valores o diretório partidário –
regional ou municipal – diretamente beneficiado pela conduta. Como a
distribuição das cotas do Fundo Partidário é feita ao diretório nacional (art.
41 da Lei no 9.096/95), será decotada a importância do órgão nacional.
Efeito cascata de modo a atingir o órgão do partido efetivamente
responsável pela conduta.”
(Res. no 22.090, de 20.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Suspensão

“(...) O diretório nacional do partido político somente pode deixar de
repassar a respectiva cota do Fundo Partidário ao diretório regional a partir
da publicação da resolução que lhe rejeitou as contas. (...)”
(Res. no 22.239, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) Contas. Prestação. Campanha eleitoral. Débito de campanha.
Quitação. Ausência. Desaprovação. Prazo. Art. 29, III, da Lei no 9.504/97.
Fundo Partidário. Cotas. Suspensão. Repasse. (...) 2. A desaprovação das
contas de campanha acarreta a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário. (...)”
(Ac. de 6.6.2006 no 2o AgRgAg no 4.523, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Processo administrativo. Prestações de contas. Partidos políticos
inadimplentes. Exercício de 2003. Remanescência de contas não prestadas.
Partido incorporado. Suspensão do repasse da respectiva cota-parte do
Fundo Partidário ao ente incorporador (arts. 37 da Lei no 9.096/95 e 18 da
Res.-TSE no 21.841/2004). O partido incorporador sucede o ente
incorporado em todos os direitos e obrigações, inclusive no dever de
prestar as contas deste referentes ao período em que ainda estava em
atividade durante o exercício. Hipótese em que não se mostra cabível o
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pedido de revogação dos atos homologatórios da incorporação, eis que
restaram preenchidos todos os requisitos legais e regulamentares para a sua
averbação perante o Tribunal Superior Eleitoral.”
(Res. no 22.209, de 30.5.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Abuso do poder econômico e de
autoridade. (...) Tratando-se de pedido voltado à aplicação da penalidade de
perda dos recursos do Fundo Partidário, com remessa de peças para a
necessária persecução penal e cassação e inelegibilidade dos candidatos
beneficiados pelo ato, dependendo a primeira de procedimento previsto nos
arts. 35 e 36 da Lei no 9.096/95, que pressupõe denúncia fundamentada,
não existente no caso concreto, e não tendo o representante apresentado a
prova que pretendia produzir para demonstrar o alegado abuso, obstado se
faz o exame do mérito da representação.”
(Ac. no 720, de 17.5.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Consulta formulada por delegado de diretório nacional de partido político.
Repasse de cotas do Fundo Partidário. Resolução-TSE no 21.841/2004.”
NE: Termos da consulta: “Eliminada a possibilidade de regularização na
instância superior como previa a resolução e transitada em julgado a
decisão no órgão de origem, como deve agir a direção nacional responsável
pelo repasse de cotas que estão ‘suspensas’ ou ‘suspensas até que as contas
sejam regularizadas’?”
(Res. no 22.009, de 7.4.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Prestação de contas referente ao exercício de 2000. Partido Trabalhista
Nacional (PTN). Irregularidades não sanadas. Desaprovação. Suspensão do
repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de um ano. Art. 37
da Lei no 9.096/95. Encaminhamento de cópia da decisão à Procuradoria-
Geral Eleitoral para fins do disposto no art. 28, III, da Lei no 9.096/95.”
(Res. no 21.948, de 4.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido a Res.
no 22.130, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Partido Verde (PV). Prestação de contas referente ao exercício de 2000.
Aprovação das contas com ressalva.” NE: O TSE assentou, no caso
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concreto, não se aplicar a suspensão da cota do Fundo Partidário, quando
“(...) o atraso na apresentação das contas é de apenas dois dias. (...)”
(Res. no 21.907, de 31.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Recurso especial. Pedido de reconsideração. Acolhimento. Decisão. TRE.
Restabelecimento. Repasse. Cota. Fundo Partidário. Diretório regional.
Alegação. Negativa de vigência aos arts. 37 da Lei no 9.096/95 e 9o, IV, da
Res.-TSE no 19.768/97. Não-ocorrência. Desprovimento. A suspensão do
repasse de novas cotas do Fundo Partidário, de que trata o art. 37 da Lei
no 9.096/95, dar-se-á pelo prazo de um ano.”
(Ac. no 21.550, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Consulta. Cotas do Fundo Partidário. Suspensão. Diretório nacional.
Tomada de contas. I – Cabe ao diretório nacional do partido político,
recebida a comunicação da decisão pelo TRE, deixar de repassar ao
diretório regional, pelo período de um ano, a respectiva cota do Fundo
Partidário, a contar da data da publicação da resolução que desaprovou as
contas. II – Tomada de Contas Especial (TCE) só se dá após a rejeição das
contas em que existam indícios de que as irregularidades ensejaram dano
ao Erário. Assim, como se verifica, o não-repasse das cotas do Fundo
Partidário independe da instauração de TCE”.
(Res. no 21.797, de 3.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Fusão ou incorporação de partidos

“(...) III – Não poderá ser transferido o tempo de rádio, televisão e verba do
Fundo Partidário ao deputado federal filiado a partido político estranho à
fusão que decida filiar-se a novo partido.”
(Res. no 22.223, de 6.6.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Consulta. Partido incorporador. Fundo Partidário. Cotas. Devolução. O
partido incorporador assume tanto o ativo quanto o passivo do ente
incorporado. É vedado ao ente incorporador devolver ao Fundo Partidário
cotas percebidas pelo partido incorporado.”
(Res. no 21.783, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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Generalidades

“Processo administrativo. Prestações de contas. Partidos políticos
inadimplentes. (...) O partido incorporador sucede o ente incorporado em
todos os direitos e obrigações, inclusive no dever de prestar as contas deste
referentes ao período em que ainda estava em atividade durante o exercício.
Hipótese em que não se mostra cabível o pedido de revogação dos atos
homologatórios da incorporação, eis que restaram preenchidos todos os
requisitos legais e regulamentares para a sua averbação perante o Tribunal
Superior Eleitoral.”
(Res. no 22.209, de 30.5.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Partidos políticos. Incorporação. Pedido de averbação. Art. 29 da Lei no

9.096/95. Cumprimento. Pedido deferido. Atendidos os requisitos legais e
regulamentares (arts. 29 da Lei no 9.096/95 e 47 da Res.-TSE no 19.406/
95), defere-se o pedido de averbação da incorporação do PST e do PGT ao
PL”. NE: “Inadmissível a ‘contrariedade’ oferecida (...) à incorporação em
tela, em razão de não estar comprovada a sua condição de filiado ao PGT,
sem o que não se pode aferir a sua legitimidade para se insurgir contra
deliberação tomada pelo partido. De igual modo, não conheço da
impugnação de fls. 56-58, por intempestiva, de vez que protocolizada após
o tríduo previsto no art. 22 da Res.-TSE no 19.406/95”.
(Res. no 21.374, de 1o.4.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Partido Progressista Brasileiro (PPB). Fusão do Partido Progressista
Reformador (PPR), com o Partido Progressista (PP). Pedido de registro.
Impugnação manifestada pelo Partido do Povo Brasileiro (PPB). Objeção
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insuscetível de ser apreciada, posto que oferecida por agremiação que não
logrou registro definitivo perante a Justiça Eleitoral. Exigências legais
devidamente atendidas pelos dois partidos envolvidos na fusão (art. 29,
§ 1o, incisos I e II, da Lei no 9.096/95). Registro deferido.”
(Res. no 19.386, de 16.11.95, rel. Min. Ilmar Galvão.)
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Anotação

“Partido político. Anotações. Havendo decisão da Justiça Comum a
respaldar a convenção do partido, e vindo esta a realizar-se considerada a
convocação da Mesa Diretora anotada no Tribunal, cumpre registrá-la.”
(Res. no 22.195, de 25.4.2006, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Partido político. Anotação da comissão executiva nacional. (...)” NE: “(...)
o reconhecimento do diretório nacional (...) deu-se com base em decisão
judicial da Justiça Comum, competente para apreciar as questões internas
dos partidos políticos.”
(Ac. no 1.599, de 30.6.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Partido Trabalhista Nacional (PTN). Pedido de anotação de órgão
partidário. Decisão judicial. Reconhecimento de deliberação do diretório
nacional, ocorrida em 11.9.2004, que elegeu nova comissão executiva da
agremiação. Pedido de anotação deferido.” NE: “(...) a anotação é um ato
quase cartorário, baseado apenas na comunicação que faz o partido acerca
da nova constituição de seus órgãos de direção, não cabendo a impugnação
ou a apreciação das alegações constantes dos autos. Com o advento do
novo regime legal sobre organização partidária, a Justiça Eleitoral não pode
mais se ocupar das questões relativas à dissidência interna dos partidos
políticos, menos ainda em um simples pedido de anotação.”
(Res. no 22.027, de 16.6.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Partido. Registro de diretório. Controvérsia. Sendo controvertida a
composição do diretório do partido, descabe o registro na Justiça
Eleitoral.”
(Res. no 22.018, de 19.5.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Reclamação. Finalidade correcional. Alegações de erros, abusos e
irregularidades na atuação de presidente de TRE. Não-caracterização.
Anotação de membros de diretório partidário. Conflito entre órgão nacional
e estadual. Matéria interna corporis, sub judice na Justiça Comum.
Improcedência. A atribuição correcional visa proteger a legalidade e a
legitimidade dos atos que interfiram nos serviços eleitorais contra erros,
abusos ou irregularidades, nos termos dos arts. 2o, V e VI, e 8o, II e VI, da
Res.-TSE no 7.651/65. Inviabilizada a discussão, pela Justiça Eleitoral, de
matéria interna corporis dos partidos, sobretudo sob a pendência de
pronunciamento jurisdicional da Justiça Comum. Ausente a demonstração
dos alegados erros, abusos ou irregularidades, impõe-se a improcedência da
reclamação”. NE: Foi aceito pelo TSE o argumento do TRE de que os
diretórios regionais são, por força da Res. no 19.406/95 do TSE,
legitimados a requerer anotações referentes aos diretórios municipais.
(Ac. no 338, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins).

“Recurso especial. Pedido de anotação de órgão partidário. Incompetência
do juiz eleitoral. Inexistência de violação de disposição legal. A
competência para proceder às anotações de órgãos partidários estadual,
municipal ou zonal é dos TREs, e não do juízo da zona eleitoral”.
(Ac. no 21.127, de 17.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Eleição

“Agravo. Matéria interna corporis de partido. Fundamentos da decisão não
infirmados. Justiça Eleitoral. Incompetência. Negado provimento”. NE:
Ação de investigação judicial para apurar irregularidades ocorridas na
convenção para eleição de diretório: “(...) o acórdão regional assentou a
incompetência da Justiça Eleitoral para decidir a matéria, consignando que
‘o descumprimento de normas de organização partidária deve ser suscitado
perante a Justiça Comum (...)’.”
(Ac. no 4.618, de 18.5.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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Generalidades

“Petição. Sistema de Prestação de Contas dos Partidos Políticos (SPCP).
Operacionalização. Multiuso. Dificuldades técnicas. Estudo. Objeto. 1.
Dada a complexidade do sistema e as dificuldades técnicas que envolvem
as mudanças da operação monousuário para multiusuário, esta deverá ser
objeto de estudo para futura implementação.”
(Res. no 22.466, de 31.10.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Petição. Partido Liberal (PL). Prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2002. Irregularidades sanadas. Aprovação. Comprovado por
meio de documentação apresentada o saneamento das irregularidades
apontadas por órgão técnico, deve ser aprovada a prestação de contas do
órgão de direção nacional do partido político.”
(Res. no 22.454, de 19.10.2006, rel. Min. José Delgado.)

“Partido Social Liberal (PSL). Prestação de contas referente ao exercício de
2004. Rejeição. Art. 28, IV, da Res.-TSE no 21.841/2004. Novas quotas do
Fundo Partidário. Suspensão por um ano, a partir da publicação da decisão.
Rejeitam-se contas partidárias cujas irregularidades não foram sanadas,
apesar de reiteradas oportunidades concedidas para tal fim.”
(Res. no 22.445, de 9.10.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Petições nos 857 e 2.154. Prestação de contas. Exercício de 1998. Partido
Verde. Diretório nacional. Desaprovação. (...) 1. As cotas do Fundo
Partidário deverão ser suspensas após a publicação da decisão que
desaprovou a prestação de contas (art. 28, IV, da Res.-TSE no 21.841/2004).
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(...) 4. A existência de indícios de que informações falsas foram prestadas,
para assegurar a aprovação de prestação de contas, exige, do julgador,
comunicados aos órgãos competentes para apurar irregularidades na
aplicação de recursos públicos.”
(Res. no 22.418, de 19.9.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“(...) 1. Concedidas ao Partido dos Trabalhadores sete vistas dos autos com
transcurso de mais de trinta e dois meses da primeira intimação, sem que as
irregularidades na prestação de contas fossem sanadas, não se mostra
razoável o deferimento de nova oportunidade ao recorrente. 2. Esta Corte
Superior já afirmou ser possível a juntada de documentos novos em
embargos de declaração nos processos de análise de contas, sendo o
recurso recebido como pedido de reconsideração. Entretanto, em nenhum
dos arestos paradigmas se noticia reiteradas oportunidades e tão longo
decurso de tempo para regularização das contas. (...)”
(Ac. de 6.6.2006 no AgRgREspe no 25.802, rel. Min. José Delgado.)

“Prestação de contas. Exercício de 1998. Partido Verde. Diretório nacional.
Rejeição. Recursos do Fundo Partidário. Documentos datados de
22.2.2006. Recibos representativos de aproximadamente 28,62% do total
dos recursos. Impossibilidade de se aferir a regularidade da aplicação.
Recurso improvido. Precedente. 1. Os recursos oriundos do Fundo Especial
de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) são
públicos e têm aplicação vinculada e controlada pela Justiça Eleitoral. 2.
Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível,
devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o
cumprimento do disposto nos incisos I e IV do art. 44 da Lei no 9.096/95.
3. Compromete a regularidade das contas a documentação que não
comprove aplicação de cerca de 28,62% do total dos recursos públicos
recebidos.”
(Res. no 22.211, de 30.5.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Processo administrativo. Prestações de contas. Partidos políticos
inadimplentes. (...) Remanescência de contas não prestadas. Partido
incorporado. (...) O partido incorporador sucede o ente incorporado em
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todos os direitos e obrigações, inclusive no dever de prestar as contas deste
referentes ao período em que ainda estava em atividade durante o exercício.
(...)”
(Res. no 22.209, de 30.5.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Rejeita-se a prestação de contas quando não apresentados documentos
indispensáveis, apesar de dada a oportunidade à agremiação partidária para
suprir a falta. (...)”
(Ac. de 18.4.2006 no AgRgREspe no 25.619, rel. Min. José Delgado.)

“Partido Trabalhista Nacional (PTN). Exercício financeiro de 2004. Contas
não prestadas.” NE: A apresentação de relatório financeiro não substitui os
documentos exigidos para a prestação de contas.
(Res. no 22.174, de 21.3.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Partido político. Prestação de contas. Exercício financeiro de 2001.
Regularidade. Aprovação. Comprovada por meio de documentação bastante
a regularidade da prestação de contas do órgão de direção nacional do
partido político, devem ser as mesmas aprovadas.” NE: “Creio assistir
razão à agremiação, na medida em que, por meio de outros documentos
acostados aos autos (recibos, comprovantes de depósito, etc.), conseguiu
comprovar os valores gastos com diárias de filiados, membros da executiva
nacional e colaboradores, não sendo razoável, no caso, exigir-se,
exclusivamente, documentos fiscais para tal comprovação, que, como
enfatizado pelo requerente, representam pouco mais de 0,5% do total
recebido pelo partido do Fundo Partidário.”
(Res. no 22.173, de 21.3.2006, rel. Min. Gerardo Grossi, red. designado Min.
Cesar Asfor Rocha.)

“(...) Prestação de contas. Partido político. Comissão executiva regional.
Exercício financeiro de 2001. Desaprovação. Pedido. Análise. Prestação de
contas retificadora. Impossibilidade. Preclusão. Improvimento. Julgadas as
contas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral, precedido de
oportunidade para que sejam sanadas as suas irregularidades, incabível
pedido de apresentação de prestação de contas retificadora. As decisões
prolatadas em processo de prestação de contas, apesar de não fazerem coisa
julgada material, estão sujeitas à preclusão pelo mesmo fundamento:
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necessidade de estabilização das relações jurídicas. ‘(...) A jurisprudência
deste Tribunal no sentido de que “a extemporaneidade na apresentação das
contas não configura irregularidade capaz de ensejar o não-conhecimento
da prestação” não elide a preclusão operada na espécie. Tal entendimento é
observado nos casos em que há prestação de contas extemporânea, e não
em contas já julgadas’ (Ag no 4.536/MA, rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ de 24.9.2004). (...)”
(Ac. no 25.114, de 14.3.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Prestação de contas. Recebimento de valores. Fundação. O que se contém
no inciso III do art. 31 da Lei no 9.096/95, quanto às fundações, há de ser
observado consideradas as fundações de natureza pública. Prestação de
contas. Despesas. Comprovação. A comprovação das despesas há de
ocorrer de forma a revelar os serviços e a época em que prestados.”
(Ac. de 23.2.2006 no REspe no 25.559, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Partido Verde (PV). Prestação de contas. Exercício de 1998. Falhas
apontadas pela Comissão de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
(Coep). Inércia do partido. Parecer pela desaprovação porque impossível
auferir a real movimentação financeira. Abertura de vista. Ausência de
manifestação. Contas rejeitadas. Suspensão do repasse de novas cotas do
Fundo Partidário. Comunicação ao Ministério Público. Rejeitam-se, com as
sanções previstas na Lei no 9.096/95, as contas do partido político que,
intimado a sanar as irregularidades, mantém-se inerte. Precedentes.” NE:
Contas desaprovadas, em razão da ausência de balanço patrimonial e da
inexistência de dados sobre a aplicação de recursos do Fundo Partidário.
(Res. no 22.130, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“PRTB. Rejeição das contas do exercício de 1998. Petições nos 823 e 1.486.
Pedido de reconsideração e de sustação dos efeitos da decisão,
respectivamente. Inadequação da via processual. Julgamentos separados.
Nulidade. Não-ocorrência. Novo julgamento. Desaprovação mantida. 1. A
decisão que desaprova a prestação de contas não tem efeito suspensivo e
deve ser executada imediatamente após a sua publicação. Precedentes. 2.
Não se declara nulidade em benefício de quem a ela deu causa, tampouco
sem que haja prejuízo devidamente apurado. 3. A argumentação
desenvolvida nestes recursos não evidencia a dissonância entre o pedido e os
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julgamentos levados a efeito de modo a requerer a anulação pleiteada.
Pedidos indeferidos.”
(Res. no 22.019, de 24.5.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“PSTU. Prestação de contas. Exercício de 1998. Registro de doações em
recibos. Possibilidade. Precedentes. Aprovação com ressalva. A falta de
movimentação de todos os recursos em conta bancária, por si só, não enseja
a rejeição das contas se, por outros meios, for possível identificar a origem
dos recursos. Aplicação do princípio da proporcionalidade”. NE:
Possibilidade de julgamento das contas por decisão monocrática do relator,
desde que com informação da Coep pela aprovação ou aprovação com
ressalvas. Na hipótese de desaprovação, o julgamento será procedido pela
Corte. A extemporaneidade das contas não é capaz, por si só, de dar ensejo
à sua desaprovação. Não se aplica a Res. no 21.841/2004 a prestação de
contas anteriores às disposições nela contidas”.
(Res. no 21.977, de 3.2.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Prestação de contas referente ao exercício de 2000. Partido Social Liberal
(PSL). Irregularidades não sanadas. Desaprovação. Suspensão de repasse
de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de um ano. Art. 37 da Lei
no 9.096/95. Encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral Eleitoral
para fins do disposto no art. 28, III, da Lei no 9.096/95”. NE: Rejeição das
contas e processo encaminhado à Procuradoria-Geral Eleitoral para
avaliação da possibilidade de cancelamento do registro civil e do estatuto
partidário.
(Res. no 21.956, de 18.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido a Res.
no 22.481, de 14.11.2006, do mesmo relator; e a Res. no 22.472, de 9.11.2006, rel.
Min. José Delgado.)

“Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Comissão executiva
nacional. Contas do exercício de 1998 desaprovadas. Pedido de
reconsideração. Impõe-se a manutenção da decisão impugnada, em todos os
seus termos, se as alegações contrariarem as provas nos autos e se delas
não se colher o substrato mínimo necessário à identificação das omissões
ou das controvérsias apontadas no pedido de reconsideração.” NE: “Não
comprovados os gastos com recursos do Fundo Partidário, nos moldes
preconizados pela legislação específica (...). Merece veemente repúdio o
pedido de que este Colegiado deva analisar ‘(...) a preclusão fiscal de 4
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anos para validar o julgamento de nossa prestação de contas (...)’. Isso
porque, embora tenha o partido requerente apresentado a prestação de
contas tempestivamente, deu causa ao retardamento da sua apreciação
(...).”
(Res. no 21.906, de 31.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso especial.
Reapresentação. Prestação de contas anteriormente apreciada e rejeitada.
Impossibilidade. Extinção do processo. Negado provimento. I – A
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que ‘a extemporaneidade na
apresentação das contas não configura irregularidade capaz de ensejar o
não-conhecimento da prestação’ não elide a preclusão operada na espécie.
Tal entendimento é observado nos casos em que há prestação de contas
extemporânea, e não em contas já julgadas. (...)”
(Ac. no 4.536, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Partido Verde (PV). Prestação de contas referente ao exercício de 2000.
Aprovação das contas com ressalva”. NE: Contas aprovadas com ressalva,
em razão do não-repasse de cotas do Fundo Partidário aos diretórios
estaduais e municipais e, da não-segregação das despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário daquelas realizadas com recursos próprios.
(Res. no 21.907, de 31.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Petição. Partido Verde (PV). Prestação de contas referente ao exercício de
2001. Aprovação. Ressalva. Erros formais. Escrituração contábil.
Observância da Resolução-CFC no 596/85”.
(Res. no 21.905, de 26.8.2004, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Petição. Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Prestação de contas
referente ao exercício de 2000. Aprovação com ressalvas.” NE: “(...)
descumprimento da obrigação de segregação das despesas com recursos do
Fundo Partidário e das despesas com recursos próprios, para possibilitar
sua identificação das despesas e a origem das receitas, conforme dispõe o
art. 3o, II, da Res.-TSE no 19.768/96, além da verificação de informações
incompletas em notas fiscais e recibos apresentados pela agremiação”.
(Res. no 21.895, de 19.8.2004, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido a
Res. no 21.914, de 8.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Prestação de contas. PSB. Exercício de 1996. Aprovação com ressalvas”.
NE: Recomendação para a adoção de critérios de escrituração contábeis
como a substituição do livro contábil por fichas e folhas numeradas e o
controle nominal com a identificação da origem da receita e da
contribuição dos filiados.
(Res. no 21.886, de 17.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Partido Verde (PV). Prestação de contas referente ao exercício de 1999.
Aprovação com ressalvas”. NE: Ressalva em virtude de falha formal
caracterizada pela ausência de segregação das despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário.
(Res. no 21.887, de 17.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Partido Trabalhista Cristão (PTC). Prestação de contas referente ao
exercício de 2001. Desaprovação. Impõe-se a rejeição das contas
partidárias cujas irregularidades não foram sanadas, apesar de reiteradas
oportunidades ofertadas para tal fim”.
(Res. no 21.889, de 17.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes; no mesmo sentido a Res.
no 21.893, de 17.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Prestação de contas referente ao
exercício de 1999. Aprovação com ressalvas”. NE: Ressalvas no sentido de
que o partido proceda à autenticação do Livro Diário no prazo fixado,
regularize a emissão de documentos fiscais e a documentação relativa aos
reembolsos, que devem ser amparados por documentos fiscais.
(Res. no 21.675, de 23.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Prestação de contas. Partido Geral dos Trabalhadores (PGT). Exercício
financeiro de 2001. Rejeição. Impossibilidade de se concederem infinitas
possibilidades para o saneamento das irregularidades. Precedentes do TSE.
Suspensão, por um ano, das cotas do Fundo Partidário a que faria jus o
Partido Liberal (PL), em razão da incorporação.”
(Res. no 21.715, de 13.4.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“PCB. Prestação de contas do exercício de 2001. Aprovação com as
ressalvas apontadas no relatório”. NE: Ressalva no sentido de que o partido
seja identificado em toda a documentação acobertadora de despesa,
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apresente documentação de abdicação dos diretórios regionais de recurso
do Fundo Partidário relativos ao exercício de 2001, observe a norma para
publicação do Balanço Financeiro na Imprensa Nacional, e passe a
observar a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 2.1 (Das
Formalidades da Escrituração Contábil).
(Res. no 21.678, de 25.3.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

Pedido de reconsideração

“(...) 6. Não cabe pedido de reconsideração de decisão que aprecia contas
(art. 31 da Res.-TSE no 21.841/2004); pelo mesmo dispositivo, admite-se
recurso. Mesmo que aplicado o princípio da fungibilidade para receber
como embargos de declaração, melhor sorte não socorre a agremiação,
tendo em vista que não há na decisão nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada. (...)”
(Res. no 22.405, de 5.9.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Prestação. Contas. Partido Social Liberal (PSL). Desaprovação. Pedido.
Reconsideração. Res.-TSE no 21.956/2004. Intempestividade. Alegação.
Nulidade. Julgamento. Não-configuração. Abertura. Vista. Art. 24, § 1o, da
Res.-TSE no 21.841/2005. Saneamento. Irregularidade. Manutenção.
Desaprovação. Contas. 1. É intempestivo o pedido de reconsideração
formulado após o tríduo previsto no art. 258 do Código Eleitoral.
Precedente. (...) Pedido de reconsideração indeferido.”
(Res. no 22.262, de 29.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido a
Res. no 21.115, de 6.6.2002, rel. Min. Barros Monteiro.)

Tomada de Contas Especial

“Consulta. Cotas do Fundo Partidário. Suspensão. Diretório nacional.
Tomada de contas. (...) II – Tomada de Contas Especial (TCE) só se dá
após a rejeição das contas em que existam indícios de que as
irregularidades ensejaram dano ao Erário. Assim, como se verifica, o não-
repasse das cotas do Fundo Partidário independe da instauração de TCE”.
(Res. no 21.797, de 3.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Consulta. Coep/DG. Dupla penalidade ao partido nos processos de
Tomada de Contas Especial. Inexistência. Competência da unidade de
Contas Eleitorais e Partidárias (Coep/DG) para a instauração dos
processos. Não ocorre dupla penalidade ao partido quando se realiza a
Tomada de Contas Especial, porque tal procedimento visa à apuração da
responsabilidade da pessoa física causadora do fato irregular, e não da
agremiação. A competência para a instauração dos processos de Tomada de
Contas Especial deve ser atribuída à unidade de Contas Eleitorais e
Partidárias (Coep/DG).”
(Res. no 21.555, de 4.11.2003, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Processo administrativo. Recursos públicos. Partidos políticos. Fundo
Partidário. Tomada de Contas Especial. Competência do TSE. PTdoB.
Recursos do Fundo Partidário repassados em 1996. Aplicação do art. 8o da
Lei no 8.443/92. I – A Justiça Eleitoral é competente para instaurar Tomada
de Contas Especial em relação a partidos políticos que tiverem suas contas
consideradas desaprovadas ou não prestadas pelo Plenário desta Corte. II –
Como já proclamou o Supremo Tribunal Federal, em voto do Ministro
Carlos Velloso, ‘a regra, repito, é que toda entidade ou pessoa que receba
dinheiro público, mesmo sob a forma de subvenção, está sujeita à prestação
de contas’ (MS no 21.636-1/RJ). III – A TCE será regulamentada em
resolução que discipline a prestação de contas dos partidos políticos e do
fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos – Fundo
Partidário.” NE: Res.-TSE no 21.841, de 22.6.2004: “Disciplina a prestação
de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial”.
(Res. no 20.982, de 14.2.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

Vista

“Prestação. Contas. Partido Social Liberal (PSL). Desaprovação. Pedido.
Reconsideração. Res.-TSE no 21.956/2004. Intempestividade. Alegação.
Nulidade. Julgamento. Não-configuração. Abertura. Vista. Art. 24, § 1o, da Res.-
TSE no 21.841/2005. Saneamento. Irregularidade. Manutenção. Desaprovação.
Contas. (...) 2. Não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade se, averiguada
a não-abertura de vista ao partido, faculta-se a manifestação da agremiação,
sanando-se, portanto, eventual irregularidade. (...)”
(Res. no 22.262, de 29.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)
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Ano eleitoral

“Consulta. PSL. Executiva nacional. Minirreforma da Lei no 9.504/97. Lei
no 11.300/2006. Deliberação na sessão administrativa de 23.5.2006.
Afixação de outdoors e distribuição de brindes. Eleições 2006.
Impossibilidade. Esclarecimentos. A interpretação que o TSE conferiu às
modificações que a Lei no 11.300/2006 introduziu na Lei no 9.504/97
garante a expressão da identidade ideológica do partido no debate de idéias
e na apresentação de plataformas políticas durante a campanha eleitoral. A
propaganda partidária que o consulente denomina de ‘comunicação social’,
exercida por meio de outdoors e distribuição de brindes, está vedada nas
eleições de 2006, porque essas práticas configuram violação aos §§ 6o e 8o

do art. 39 da Lei no 9.504/97, com a redação que lhes foi dada pela Lei
no 11.300/2006. Consulta respondida negativamente.”
(Res. no 22.241, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Agravo de instrumento. Veiculação de propaganda partidária no segundo
semestre, no Distrito Federal. Ano eleitoral. Vedação do art. 36, § 2o, da Lei
no 9.504/97. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Desprovimento.”
(Ac. no 4.567, de 20.4.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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Desvio de finalidade

 Crítica à administração

“Propaganda partidária. (...) A crítica à atuação de membro do partido na
condição de chefe do Poder Executivo não constitui, por si só, razão para
aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 45 da Lei no 9.096/95. (...)”
(Ac. no 703, de 29.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Alegação de ofensas. Não-caracterização. Direito
de resposta negado. Improcedência da representação. Não configura
desvirtuamento de finalidade a utilização do espaço destinado a
propaganda partidária para o lançamento de críticas ao desempenho de
agentes públicos quando não excedam o limite da discussão de temas de
interesse político-comunitário. Não caracterizando ofensa à honra ou à
imagem do representante, tais críticas não autorizam a concessão de
direito de resposta.”
(Ac. no 702, de 17.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os
acórdãos nos 667, de 29.3.2005, do mesmo relator; e 745, de 13.12.2005, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Alegação de ofensa. Governador. (...) A divulgação
de críticas, ainda que severas, à administração e à política governamental
com o propósito de expor a posição de agremiação partidária em relação a
temas amplamente difundidos na mídia não caracteriza violação ao art. 45,
§ 2o, da Lei no 9.096/95”.
(Ac. no 652, de 15.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Ataques à honra e à imagem.
Crítica a ex-governador. Increpação injuriosa. Uso de imagens ou cenas
incorretas e recursos para falsear os fatos ou sua compreensão não
caracterizado. Procedência parcial. Admissível em sede de propaganda
partidária a divulgação de críticas, ainda que severas, a administrações
anteriores, como forma de demonstrar a posição do partido em relação a
temas de interesse da população, encontrando amparo no art. 45, III, da Lei
no 9.096/95. A divulgação de mera increpação injuriosa, distanciada de
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ações políticas concretas, constitui desvio das finalidades impostas por lei à
propaganda partidária”.
(Ac. no 680, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Cadeia estadual. Alegação de desvirtuamento.
Ofensa não configurada. Improcedência. Assertivas que, desferindo crítica
ao governo estadual quanto à forma de conduzir a gestão administrativa,
guardam vínculo com a divulgação do posicionamento de partido de
oposição relativamente a tema de interesse político-comunitário. (...)”
(Ac. no 661, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Direito de resposta. Divulgação de informação
inverídica. Parcial procedência. A utilização do espaço destinado à
propaganda partidária cujo teor se distancia da finalidade prevista na lei
dá ensejo à penalidade de cassação do direito de transmissão do partido
infrator. A divulgação de informações inverídicas com o objetivo de
macular a imagem de terceiros dá ensejo à concessão de direito de
resposta ao prejudicado, a ser exercido em tempo descontado da
propaganda do representado, em termos e forma previamente aprovados
pela Corte”. NE: Divulgação de que o governo estadual estaria
inadimplente perante instituição oficial de crédito, em relação a
financiamento oriundo de compromisso de compra e venda de imóvel
adquirido para abrigar a sede do governo.
(Ac. no 707, de 7.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins).

“Propaganda partidária. Cadeia estadual. Alegação de desvirtuamento.
Trucagem. Não-ocorrência. Promoção pessoal e de caráter eleitoral.
Improcedência. A exploração de matérias amplamente divulgadas pela
imprensa, pertinentes a ações de administradores públicos, ainda que lhes
imputando qualificação desprimorosa, revela interesse político-comunitário
e constitui crítica de natureza política, o que afasta a ocorrência de ofensa
às prescrições legais relativas à propaganda partidária. Não configurada, na
espécie, a utilização de recursos para distorcer ou falsear os fatos.”
(Ac. no 653, de 2.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. no 676, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Propaganda partidária. Cadeia estadual. Alegação de desvio de finalidade.
Promoção pessoal e propaganda de candidatura a cargo eletivo. Vedação.
Uso do recurso de montagem não caracterizado. Parcial procedência. É
assegurada a crítica à administração estadual, conduzida por outra
agremiação partidária, desde que relacionada a ações contra as quais se
insurge o partido de corrente de oposição, como forma de divulgar suas
opiniões e seu posicionamento sobre temas de interesse político-
comunitário. A utilização do espaço destinado à propaganda partidária,
todavia, com a finalidade de beneficiar determinada pessoa filiada ao
partido responsável pelo programa, em promoção de nítido caráter eleitoral,
viola as prescrições legais relativas à matéria e conduz à aplicação da
penalidade de cassação do direito de transmissão em tempo equivalente à
natureza e à extensão da falta.”
(Ac. no 374, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

 Penalidade

“Questão de ordem. Representação. Propaganda eleitoral em espaço
destinado à propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade.
Fundamento nas leis das eleições e dos partidos políticos. Cumulação de
penas. Possibilidade. Competência. Corregedor. Configura desvirtuamento
de finalidade a utilização do espaço destinado à propaganda partidária para
a divulgação de propaganda eleitoral em período vedado por lei, sendo
possível a dualidade de exames, tanto sob a ótica da Lei no 9.096/95 quanto
da Lei no 9.504/97, incumbindo a apreciação dos feitos, na hipótese de
cúmulo objetivo, ao corregedor. A procedência das representações
acarretará, na hipótese de violação ao art. 45 da Lei no 9.096/95, a cassação
do direito de transmissão do partido infrator no semestre seguinte – quando
não se fizer possível a cassação de novos espaços no próprio semestre do
julgamento –, e, no caso de ofensa ao art. 36 da Lei no 9.504/97, a aplicação
da pena de multa.”
(Ac. de 17.10.2006 na Rp no 994, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Investigação judicial. Uso indevido dos meios de
comunicação social. (...) Hipótese em que a participação de então pré-
candidato à Presidência da República, apresentando programas de
propaganda partidária, nos quais foram divulgadas realizações do partido
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ao qual é filiado, não enseja a apenação prevista no art. 22, XIV, da Lei
Complementar no 64/90.”
(Ac. de 27.9.2006 na Rp no 949, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Propaganda eleitoral em espaço destinado à veiculação de
idéias e programa de partido político. A procedência da representação
implica a perda do espaço que seria ocupado presumivelmente pela
exibição do filme publicitário acaso não tivesse sido deferida a medida
liminar e também a cassação do direito do partido às inserções
correspondentes a que faria jus no semestre seguinte (Lei no 9.096/95,
art. 45, § 2o) – neste último caso proporcionalmente ao tempo mal
utilizado.”
(Ac. de 30.5.2006 nos EDclRp no 901, rel. Min. Ari Pargendler.)

“Propaganda partidária. Cadeia nacional. Promoção pessoal. Filiado.
Partido diverso. Desvirtuamento. Procedência. Utilizar o tempo da
propaganda para promoção pessoal de filiado a partido diverso do
responsável pelo programa é ato ilícito cominado com a cassação do direito
de transmissão no semestre seguinte ao do julgamento. A utilização da
propaganda partidária gratuita para fazer proselitismo de filiado a outra
agremiação, ostensivo pré-candidato a cargo eletivo no próximo pleito
eleitoral, constitui falta gravíssima suscetível de sanção correspondente ao
máximo previsto em lei.” NE: “O partido representado é (...) reincidente em
beneficiar político filiado a outra agremiação, com declarada intenção de
concorrer a cargo eletivo no pleito que se aproxima. A reincidência traduz
falta gravíssima, cuja sanção proporcional deve corresponder ao máximo
previsto em lei.”
(Ac. de 14.3.2006 na Rp no 778, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) A veiculação de programa partidário fora dos horários gratuitos
definidos em lei atrai a aplicação da penalidade da cassação do direito de
transmissão no semestre seguinte ao do julgamento, independente da prova
de concurso do partido representado, sob pena de ferir a igualdade de
oportunidades de acesso ao rádio e à televisão para divulgação de
propaganda partidária.”
(Ac. no 714, de 13.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Agravo de instrumento. Provimento. Violação ao princípio da
proporcionalidade. Aplicação da penalidade em tempo equivalente ao da
falta. Desvirtuamento da propaganda partidária. Incidência do art. 45, § 1o,
II, atrai a sanção do seu § 2o, da Lei no 9.096/95. Não se confunde a
propaganda partidária desvirtuada com a propaganda eleitoral antecipada.
Recurso provido parcialmente.” NE: “(...) veiculação da mensagem que
consistia na frase: ‘Não pára não, não deixa parar, o Tasso vai pra Brasília e
o Lúcio vem pro Ceará’”. O TSE reduziu de 8 para 1 minuto o tempo de
propaganda partidária cassado.
(Ac. no 4.443, de 30.3.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

 Promoção pessoal ou de caráter eleitoral

“Propaganda partidária gratuita (Lei no 9.096/95, art. 45). O espaço que o
art. 45 da Lei no 9.086, de 1995, reservou aos partidos políticos não pode
ser utilizado para a propaganda eleitoral; é destinado, com exclusividade, à
difusão de programas partidários, à transmissão de mensagem aos filiados
sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este
relacionados e das atividades congressuais do partido, bem assim à
divulgação da posição do partido em relação aos temas político-
comunitários.”
(Ac. de 6.9.2006 no AgRgRp no 917, rel. Min. Ari Pargendler; no mesmo sentido o
Ac. de 30.5.2006 no AgRgRp no 917, do mesmo relator.)

“Propaganda partidária. Cadeia nacional. Promoção pessoal. Filiado.
Partido diverso. Desvirtuamento. Procedência. Utilizar o tempo da
propaganda para promoção pessoal de filiado a partido diverso do
responsável pelo programa é ato ilícito cominado com a cassação do direito
de transmissão no semestre seguinte ao do julgamento. A utilização da
propaganda partidária gratuita para fazer proselitismo de filiado a outra
agremiação, ostensivo pré-candidato a cargo eletivo no próximo pleito
eleitoral, constitui falta gravíssima suscetível de sanção correspondente ao
máximo previsto em lei.”
(Ac. de 14.3.2006 na Rp no 778, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Propaganda eleitoral.
Promoção pessoal. Procedência parcial. A utilização parcial do espaço
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destinado à propaganda partidária para transmissão de mensagens com
menções às eleições e chamamentos ao voto, desvinculados de qualquer
intuito de demonstração concreta do ideário político da agremiação, de
transmissão de mensagem sobre atividades congressuais ou divulgação da
posição do partido em relação a temas político-comunitários, configura
propaganda vedada na Lei no 9.096/95. (...)”
(Ac. no 770, de 1o.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de pré-
candidato. Desvirtuamento. (...) Constatada a utilização parcial do tempo
da propaganda para exclusiva promoção pessoal de filiado, com explícita
conotação eleitoral, impõe-se a aplicação da penalidade da cassação do
direito de transmissão no semestre seguinte ao do julgamento, proporcional
à gravidade e à extensão da falta.”
(Ac. no 750, de 1o.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo
sentido o Ac. no 758, de 1o.12.2005, do mesmo relator.)

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Desvirtuamento.
Improcedência. O art. 45 da Lei no 9.096/95 fixa os parâmetros que deverão
nortear o uso do espaço destinado à propaganda partidária, estabelece suas
finalidades e impõe restrições, visando assegurar a igualdade de
oportunidades entre as agremiações políticas. Não constatada a utilização
do tempo da propaganda para exclusiva promoção pessoal, impõe-se a
improcedência da representação.”
(Ac. no 773, de 24.11.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de pré-
candidato. Desvirtuamento. Parcial procedência da representação. O espaço
destinado à propaganda partidária deve ser utilizado para a divulgação de
temas político-comunitários e do ideário da agremiação partidária, com
observância do estabelecido pela legislação que regula a matéria, sob pena
de tratamento desigual entre os partidos políticos. A utilização de parte do
tempo da propaganda para promoção pessoal de futuro candidato impõe a
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aplicação da penalidade da cassação do direito de transmissão no semestre
seguinte ao do julgamento.”
(Ac. de 27.9.2005 na Rp no 769, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo
sentido o Ac. de 14.3.2006 na Rp no 765; o Ac. de 14.6.2005 na Rp no 740; o Ac.
de 14.6.2005 na Rp no 741, todos do mesmo relator; e o Ac. de 2.9.2004 na
Rp no 679, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Direito Eleitoral. Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Promoção
pessoal de pré-candidato. Parcial procedência. A ocorrência de
desvirtuamento das finalidades previstas no art. 45 da Lei no 9.096/95 em
programa partidário sujeita o partido infrator à perda de parte do tempo a
que faria jus. É irrelevante, para efeito de caracterização da infração ao
inciso II do § 1o do art. 45 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, o fato de
não haver, ainda, candidatos oficialmente escolhidos em convenção.”
(Ac. no 726, de 12.4.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Promoção pessoal não
configurada. Improcedência. É lícita a exploração, na propaganda
partidária, do desempenho de filiado titular de mandato eletivo, com a
finalidade de demonstrar a execução das propostas e do ideário da
agremiação política, sem que haja, portanto, exclusiva promoção pessoal
ou propaganda de caráter eleitoral.”
(Ac. de 29.3.2005 na Rp no 705, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. de 17.8.2006 no AgRgRp no 915, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Representação. Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Defesa de
interesses pessoais. Parcial procedência. Proporcionalidade. A utilização de
programa partidário para exaltação de feitos de presidente de sindicato, em
nítida promoção pessoal, configura violação ao disposto no inciso II do § 1o

do art. 45 da Lei no 9.096/95, ensejando a cassação do direito de
transmissão, no semestre seguinte à decisão, de tempo proporcional à
gravidade da falta.”
(Ac. no 697, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Representação. Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Parcial procedência. Proporcionalidade. A utilização de programa
partidário para promoção pessoal com nítido caráter eleitoral configura
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violação ao disposto no inciso II do § 1o do art. 45 da Lei no 9.096/95,
ensejando a cassação do direito de transmissão, no semestre seguinte à
decisão, de tempo proporcional à gravidade da falta.”
(Ac. no 694, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Promoção pessoal de pré-
candidato. Ofensa à imagem e à honra não configurada. Direito de resposta
negado. Parcial procedência. Constatada a utilização de tempo destinado à
propaganda partidária para promoção pessoal de pré-candidato, aplica-se a
penalidade prevista no § 2o do art. 45 da Lei no 9.096/95, observado o
princípio da proporcionalidade. (...)”
(Ac. no 674, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Promoção pessoal. Caráter
eleitoral. Ocorrência. Veiculação de ofensas não caracterizada. Parcial
procedência. A utilização parcial do espaço destinado à propaganda
partidária para mera promoção pessoal de filiado, titular de mandato
eletivo, com alusão nítida a futura candidatura, no pleito subseqüente,
induz à aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 45 da Lei dos
Partidos Políticos, por infração ao inciso II do § 1o do mesmo dispositivo,
proporcional à natureza e à extensão da falta. Veiculação de ofensas não
caracterizada.”
(Ac. no 662, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Cadeia estadual. Alegação de ofensas. Defesa de
interesses pessoais ou propaganda de candidatos a cargo eletivo. Infrações
não configuradas. Improcedência. A exploração de matérias amplamente
divulgadas pela imprensa, pertinentes a ações de parlamentares, ainda que
lhes imputando qualificação desprimorosa, revela interesse político-
comunitário e constitui crítica de natureza política, o que afasta a
ocorrência de ofensa às prescrições legais relativas à propaganda partidária.
A participação de parlamentar ou governante em propaganda partidária
com o estreito objetivo de divulgar o ideário político da agremiação a que
são filiados, notadamente quanto a temas de interesse político-comunitário,
não caracteriza promoção pessoal ou propaganda de cunho eleitoral.”
(Ac. no 658, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Representação. Propaganda partidária. Cadeia estadual. Participação de
pessoa filiada a partido diverso. Vedação legal. Benefício indevido.
Procedência. Proporcionalidade. A participação em programa partidário de
não filiado ao partido responsável pela propaganda, em indevido benefício
à pessoa componente dos quadros de outra agremiação, distancia-se das
finalidades legais e enseja a cassação do direito de transmissão em tempo
proporcional à falta”. NE: Participação, no programa partidário em bloco,
do governador do Distrito Federal, vinculado a partido que não o
responsável pela propaganda impugnada, com o enaltecimento das
realizações do governo. A coligação que aliava os dois partidos não
sobrevive após as eleições para efeito de utilização de espaço de
propaganda partidária.
(Ac. no 698, de 7.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os
acórdãos nos 699, de 7.12.2004 e 689, de 15.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Representação. Propaganda partidária. Desvio de finalidade. Defesa de
interesses pessoais. Ausência de instrumento de mandato. Parcial
procedência. Proporcionalidade. Defesa apresentada que não se considera,
por ausência de instrumento de mandato nos autos. Precedentes da Corte. A
utilização de programa partidário para exaltação de feitos de pré-
candidatos, em exclusiva promoção pessoal, com nítido caráter eleitoral,
configura violação ao disposto no inciso II do § 1o do art. 45 da Lei no

9.096/95, ensejando a cassação do direito de transmissão, no semestre
seguinte à decisão, de tempo proporcional à gravidade da falta.
(Ac. no 695, de 30.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Propaganda eleitoral. Ilegitimidade ativa. Imprestabilidade da
prova. Decadência. Rejeição das preliminares. Improcedência. (...) É lícita
a exploração do desempenho de filiado no exercício de mandato eletivo,
não se caracterizando promoção pessoal ou propaganda eleitoral quando
evidenciado o interesse na exibição do modo de administrar, segundo os
princípios e o ideário da agremiação responsável pela propaganda, com a
divulgação de programas e obras desenvolvidos sob a administração do
filiado.”
(Ac. no 654, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Agravo. Eleição 2002. Propaganda partidária gratuita. Não-caracterização
de propaganda eleitoral irregular. Ausência de demonstração de violação da
legislação e dissídio jurisprudencial. Negado provimento.” NE:
“Veiculação em programa partidário regional do número do partido com
exibição simultânea do pré-candidato ao cargo de governador do estado,
detentor do mesmo número da agremiação.”
(Ac. no 3.507, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Legitimidade do Ministério Público Eleitoral.
Alegação de desvio de finalidade. Promoção pessoal. Investigação judicial.
Cassação do direito de transmissão. Multa. Cassação de registro ou de
diploma. Desmembramento. Competência. Procedência. O Ministério
Público Eleitoral é parte legítima para propor representação visando à
cassação do direito de transmissão de propaganda partidária. É cabível o
desmembramento de representação por infrações cometidas em espaço de
propaganda partidária, quando a conduta, a um só tempo, em tese, ensejar
apreciação sob a ótica da investigação judicial e das representações
relativas ao desvirtuamento da propaganda partidária e ao descumprimento
da Lei Eleitoral, para que o processo e julgamento se dêem conforme a
competência prevista em lei. A utilização do tempo destinado à divulgação
de propaganda partidária para exclusiva promoção pessoal de filiado ao
partido responsável pelo programa, titular de mandato eletivo e pré-
candidato à reeleição, atrai a cassação do tempo da transmissão a que faria
jus o partido infrator no semestre seguinte ao do julgamento.”
(Ac. no 641, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido
o Ac. no 643, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Representação. Programa partidário. Cadeia nacional. Arts. 45 da Lei
no 9.096/95 e 13 da Res.-TSE no 20.034/97. Desvio de finalidade.
Promoção pessoal. Presidente da República. Distorção de fatos.
Representação julgada parcialmente procedente.” NE: “Tais fragmentos, ao
associarem, de forma direta e pessoal, a figura do homem Luiz Inácio Lula
da Silva e sua trajetória pessoal de sucesso – de menino pobre do sertão
nordestino a chefe do Poder Executivo Federal –, ressaltando suas
idiossincrasias e aspirações de vida e anseios, à mudança do país, não como
fruto da aplicação concreta do programa e do ideário do partido ao qual é
filiado, contrariaram a vedação prevista no art. 45, § 1o, II, da Lei no 9.096/95 (...)”
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“Não é necessário que a promoção pessoal tenha expressa vinculação a
determinado pleito. Tal conclusão decorre do próprio inciso II do § 1o do
art. 45 da Lei dos Partidos Políticos, que logrou distinguir duas espécies de
conduta, cuja prática acarreta a aplicação da penalidade prevista no § 2o do
mesmo dispositivo legal. (...) a divulgação de propaganda de candidato a
cargos eletivos. (...) a segunda modalidade (...) se refere à defesa de
interesses pessoais ou de outros partidos (...).”
(Ac. no 656, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins; rel. designado Min.
Fernando Neves.)

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Proporcionalidade. Parcial procedência. Constatada a utilização
parcial do tempo destinado à divulgação de propaganda partidária para
exclusiva promoção pessoal de filiado ao partido responsável pelo
programa, notório pré-candidato a cargo eletivo, no semestre anterior ao do
pleito, impõe-se a cassação do tempo da transmissão a que faria jus o
partido infrator no semestre seguinte ao do julgamento proporcional à
natureza da falta e à sua extensão.”
(Ac. no 660, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“(...) Constatada a utilização parcial do tempo destinado à divulgação de
propaganda partidária para exclusiva promoção pessoal de filiado ao
partido responsável pelo programa, titular de mandato eletivo e pré-
candidato à reeleição, impõe-se a cassação do tempo da transmissão, a que
faria jus o partido infrator no semestre seguinte ao do julgamento,
equivalente ao consumido na falta.” NE: “(...) é o próprio parlamentar que
expõe a finalidade do programa, de mostrar à sociedade alagoana o
trabalho por ele realizado nos quatro anos de mandato e das conquistas por
ele obtidas para o estado, com nítido destaque para seu empenho, sua
sensibilidade e seu prestígio perante a bancada do partido e os ministérios,
em evidente promoção pessoal, distanciada de qualquer ação concreta que
se relacione com a sigla partidária. (...)”
(Ac. no 646, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal e propaganda de candidato a cargo eletivo. Proporcionalidade.
Parcial procedência. É assegurada, na propaganda partidária, a exibição do
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desempenho de filiado, mediante apresentação de ações concretas por ele
administradas, segundo a orientação programática da agremiação a que se
filia, visando expor à população o ideário e as propostas partidárias.
Constatada, entretanto, a utilização parcial do tempo destinado à
divulgação de programa partidário para exclusiva promoção pessoal de
filiado ao partido por ele responsável, titular de mandato eletivo e notório
candidato à reeleição, com explícito pedido de votos, no semestre anterior
ao do pleito, impõe-se a cassação do tempo da transmissão a que faria jus o
partido infrator no semestre seguinte ao do julgamento proporcional à
natureza da falta e à sua extensão.”
(Ac. no 376, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Propaganda partidária. Cadeia estadual. Alegação de desvio de finalidade.
Promoção pessoal e propaganda de candidatura a cargo eletivo. Vedação.
Uso do recurso de montagem não caracterizado. (...) A utilização do espaço
destinado à propaganda partidária, todavia, com a finalidade de beneficiar
determinada pessoa filiada ao partido responsável pelo programa, em
promoção de nítido caráter eleitoral, viola as prescrições legais relativas à
matéria e conduz à aplicação da penalidade de cassação do direito de
transmissão em tempo equivalente à natureza e à extensão da falta.”
(Ac. no 374, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Propaganda partidária. Inserções nacionais. Alegação de desvio de
finalidade. Promoção pessoal. Alusão a candidatura a cargo eletivo.
Participação de filiado a outro partido. Impossibilidade. Parcial
procedência. A utilização do espaço destinado à propaganda partidária por
pessoa filiada a partido diverso, em promoção de nítido teor eleitoral,
afronta as prescrições legais relativas à matéria e conduz à aplicação da
penalidade de cassação do direito de transmissão em tempo equivalente à
natureza e à extensão da falta. A vedação de que trata o inciso I do § 1o do
art. 45 da Lei no 9.096/95, na hipótese de haver intenção de formalização de
coligações para disputa de pleito vindouro ou mesmo sua efetiva
ocorrência, não impede a mera divulgação de documentários de atos
partidários, desde que respeitadas as finalidades previstas para a divulgação
da propaganda partidária”.
(Ac. no 379, de 11.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)
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 Publicidade comercial

“Propaganda partidária. Desvirtuamento. Art. 45, § 2o, da Lei no 9.096/95.
Procedência. A utilização de espaço destinado à propaganda partidária em
desacordo com os permissivos do art. 45 da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos atrai a sanção prevista no § 2o do citado diploma legal. Cassação
integral do tempo de propaganda partidária, em cadeia nacional, a que faria
jus o representado no semestre seguinte.” NE: “(...) o programa impugnado
(...) com um total de 2 minutos (art. 48 da Lei no 9.096/95), revela
indiscutível desvio de finalidade, uma vez que a tônica da propaganda foi
centrada na atividade promovida por parlamentar recém-ingresso no partido
representado, enquanto membro da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, a respeito de supostas irregularidades em
processo industrial conduzido pela empresa Coca-Cola, o que sugere, como
bem destacou o Ministério Público Eleitoral, a ocorrência de ‘peça de
publicidade negativa’ e a ‘defesa de interesses comerciais’.”
(Ac. no 762, de 1o.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Direito autoral

“Propaganda partidária. Utilização de imagens de propriedade de emissora
de televisão. Legitimidade ativa. Violação a direito autoral. Não-
caracterização. Inexistência de desvio de finalidade. Improcedência. Tem
legitimidade o titular de direito autoral para representar à Justiça Eleitoral,
visando coibir prática ilegal em espaço de propaganda partidária ou
eleitoral. O uso de trecho de matéria jornalística na propaganda partidária,
com a finalidade de explorar tema de caráter político-comunitário, não
constitui desvio de finalidade a atrair a aplicação da penalidade prevista no
§ 2o do art. 45 da Lei no 9.096/95. Não caracterizada, na espécie, ofensa à
lei ou violação a direito autoral, julga-se improcedente a representação.”
(Ac. no 678, de 18.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

Direito de resposta

“Representação. Direito de resposta. Programa partidário. Ausência do
texto da resposta. Não-conhecimento.” NE: “No Código Eleitoral, tem-se
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norma linear, o art. 243, § 3o (....) Quer me parecer que a Corte considerou
para tanto não em si a definição dos legitimados para o direito de resposta
da Lei no 9.504/97, mas o Código Eleitoral.”
(Ac. no 686, de 23.8.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.)

“Propaganda partidária. Ofensas. Não-configuração. Direito de resposta.
Indeferimento. A crítica à atuação de membro do partido na condição de
chefe do Poder Executivo não constitui, por si só, razão para aplicação da
penalidade prevista no § 2o do art. 45 da Lei no 9.096/95. Não configurada a
ofensa, não se cogita da concessão de direito de resposta”.
(Ac. no 703, de 29.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Alegação de ofensas. Não-caracterização. Direito
de resposta negado. Improcedência da representação. Não configura
desvirtuamento de finalidade a utilização do espaço destinado a propaganda
partidária para o lançamento de críticas ao desempenho de agentes públicos
quando não excedam o limite da discussão de temas de interesse político-
comunitário. Não caracterizando ofensa à honra ou à imagem do
representante, tais críticas não autorizam a concessão de direito de
resposta.”
(Ac. no 702, de 17.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o
Ac. no 667, de 29.3.2005, do mesmo relator.)

“Propaganda partidária. De332
svio de finalidade. Promoção pessoal de pré-candidato. Ofensa à imagem e
à honra não configurada. Direito de resposta negado. Parcial procedência.
(...) A crítica à administração, conduzida por outra agremiação partidária,
desde que relacionada a ações contra as quais se posicione o partido de
oposição, como forma de divulgar suas opiniões sobre temas de interesse
político-comunitário, não conduz à concessão de direito de resposta”.
(Ac. no 674, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Direito de resposta. Ofensas à imagem e à honra.
Aplicação do princípio da proporcionalidade. Parcial procedência. A
utilização do espaço destinado a propaganda partidária com veiculação
cujo teor se distancie da finalidade prevista na lei dá ensejo à penalidade de
cassação do direito de transmissão do partido infrator. A veiculação de
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ofensas à imagem e à honra de pessoa pública em teor que excede os
limites estabelecidos pelos dispositivos aplicáveis à espécie dá ensejo à
concessão de direito de resposta ao prejudicado, a ser exercido em tempo
descontado da propaganda do reclamado, em termos e forma previamente
aprovados pela Corte.”
(Ac. no 241, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Direito de resposta. Divulgação de informação
inverídica. Parcial procedência. A utilização do espaço destinado à
propaganda partidária cujo teor se distancia da finalidade prevista na lei dá
ensejo à penalidade de cassação do direito de transmissão do partido
infrator. A divulgação de informações inverídicas com o objetivo de
macular a imagem de terceiros dá ensejo à concessão de direito de resposta
ao prejudicado, a ser exercido em tempo descontado da propaganda do
representado, em termos e forma previamente aprovados pela Corte”. NE:
Divulgação de que o governo estadual estaria inadimplente perante
instituição oficial de crédito, em relação a financiamento oriundo de
compromisso de compra e venda de imóvel adquirido para abrigar a sede
do governo.
(Ac. no 707, de 7.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Representação. Legitimidade ativa. Desvio de
finalidade. Distorção de fatos e falseamento de sua comunicação.
Ocorrência. Direito de resposta. Indeferimento. Parcial procedência. (...)
Ausente a ofensa, indefere-se o pedido de resposta. (...)” NE: Alegações do
representante de que partido político teria transmitido informações
incorretas sobre a origem de vale-transporte, com distorção dos fatos,
atingindo o verdadeiro autor do projeto. “(...) Desnecessário tenha havido
montagem ou trucagem para configurar-se a infração ao disposto no inciso
III do § 1o do art. 45 da Lei no 9.096/95, bastando, como no caso concreto, a
distorção de um fato, com falseamento de sua comunicação, visando à
obtenção de dividendos políticos para a agremiação. Tal circunstância não
enseja (...) a concessão do direito de resposta, que visa reparar agravo
ausente na espécie dos autos. (...)”
(Ac. no 677, de 18.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)
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“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Defesa de
interesses pessoais. Irrogação de ofensas. Não-caracterização.
Improcedência. É lícita a exibição na propaganda partidária de fatos
amplamente explorados pela imprensa, relacionados a irregularidades
atribuídas a partido ou governante sob investigação na esfera policial e pelo
Ministério Público e submetidas à apreciação da Justiça Eleitoral, com
vistas à divulgação do posicionamento da agremiação em relação a esses
temas, que se revestem de interesse político-comunitário. Ausente a
demonstração das alegadas ofensas à honra do partido representante ou de
filiado seu, impõe-se a improcedência da representação.”
(Ac. no 655, de 18.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. (...) Veiculação de ofensas. (...) Direito de resposta.
Indeferimento. (...) Não configuradas ofensas à honra do partido ou de seus
filiados, indefere-se o direito de resposta.” NE: “A alegação de que a
referência ao fato de existir uma ‘(...) indústria de multas tendente a
alavancar a arrecadação municipal (...)’ e de que os fiscais de trânsito
estariam sujeitos a uma cota mínima diária de aplicação de multas ‘(...)
atinge a honra objetiva e subjetiva do partido representante e de seus
filiados (...)’, não merece acolhida”.
(Ac. no 679, de 2.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“(...) O direito de resposta prescrito no art. 58, § 1o, da Lei no 9.504/97
contempla somente candidatos, partidos e coligações. Outras pessoas são
atendidas pela Lei de Imprensa.”
(Ac. no 700, de 17.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Agravo interno. Representação. Propaganda partidária. 1. Deferida pelo
Plenário do Tribunal a veiculação de direito de resposta em razão de
propaganda partidária considerada ofensiva, limitada ao tempo de um
minuto, há que se observar idêntico espaço autorizado para o partido
responsável pela ofensa. 2. Recurso a que se nega provimento.” NE: “O
recorrente pretende seja excluída da apresentação da resposta (...) a Rede
Globo, uma vez que, como acentuou, ‘(...) por motivo de atraso na entrega
da fita, a inserção objeto da representação não foi veiculada (...)’, naquela
emissora.”
(Ac. no 342, de 6.2.2003, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)
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Imprensa escrita e outdoor

“Consulta. PSL. Executiva nacional. Minirreforma da Lei no 9.504/97. Lei
no 11.300/2006. Deliberação na sessão administrativa de 23.5.2006.
Afixação de outdoors e distribuição de brindes. Eleições 2006.
Impossibilidade. Esclarecimentos. A interpretação que o TSE conferiu às
modificações que a Lei no 11.300/2006 introduziu na Lei no 9.504/97
garante a expressão da identidade ideológica do partido no debate de idéias
e na apresentação de plataformas políticas durante a campanha eleitoral. A
propaganda partidária que o consulente denomina de ‘comunicação social’,
exercida por meio de outdoors e distribuição de brindes, está vedada nas
eleições de 2006, porque essas práticas configuram violação aos §§ 6o e 8o

do art. 39 da Lei no 9.504/97, com a redação que lhes foi dada pela Lei
no 11.300/2006. Consulta respondida negativamente.”
(Res. no 22.241, de 8.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)

“Consulta. Propaganda partidária realizada por meio de outdoor e imprensa
escrita. Ausência de proibição legal. Limites impostos pelas leis que
disciplinam o direito eleitoral”.
(Res. no 21.983, de 15.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

Propaganda paga em rádio e televisão

“Propaganda partidária. Desvirtuamento. Veiculação de ofensas a filiado.
(...) Exibição fora do horário gratuito definido em lei. Procedência parcial
da representação. (...) A veiculação de programa partidário fora dos
horários gratuitos definidos em lei atrai a aplicação da penalidade da
cassação do direito de transmissão no semestre seguinte ao do julgamento,
independente da prova de concurso do partido representado, sob pena de
ferir a igualdade de oportunidades de acesso ao rádio e à televisão para
divulgação de propaganda partidária.”
(Ac. no 714, de 13.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Consulta. Fundação ou instituto de partido político. Produção de programa
destinado à doutrinação e à educação política. Exibição em rádio e canais
de televisão aberta ou por assinatura. Impossibilidade. Os programas
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destinados à doutrinação e à educação política, produzidos por partido
político, ou por fundação ou instituto por ele criado, somente podem ser
veiculados em rádio e televisão na forma gratuita prevista na Lei no 9.096/
95, sendo vedada a sua difusão por meio de propaganda paga em rádio e
televisão, vedação essa que se estende aos canais de televisão por
assinatura ou via satélite.”
(Res. no 21.705, de 1o.4.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Consulta. Deputado federal. Legalidade utilização horário propaganda.
Parlamentar. Somente são admissíveis a propaganda partidária (Lei
no 9.096/95) e a propaganda eleitoral (Lei no 9.504/97), ambas gratuitas. Na
legislação eleitoral brasileira não é permitida a propaganda política paga no
rádio e na televisão. Respondida negativamente”.
(Res. no 21.626, de 17.2.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Representação. Veiculação de propaganda paga durante a programação
normal de rádio e televisão. Restringindo-se a transmissão da propaganda
aos limites do Distrito Federal, compete ao TRE/DF a apreciação da
matéria. Representação não conhecida e determinada a remessa dos autos
ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal”.
(Res. no 20.603, de 25.4.2000, rel. Min. Edson Vidigal.)

Representação

 Competência

“Questão de ordem. Representação. Propaganda eleitoral em espaço
destinado à propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade.
Fundamento nas leis das eleições e dos partidos políticos. Cumulação de
penas. Possibilidade. Competência. Corregedor. Configura desvirtuamento
de finalidade a utilização do espaço destinado à propaganda partidária para
a divulgação de propaganda eleitoral em período vedado por lei, sendo
possível a dualidade de exames, tanto sob a ótica da Lei no 9.096/95 quanto
da Lei no 9.504/97, incumbindo a apreciação dos feitos, na hipótese de
cúmulo objetivo, ao corregedor. (...)”
(Ac. de 17.10.2006 na Rp no 994, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)
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“Propaganda partidária gratuita (Lei no 9.096/95, art. 45). (…)” NE: “(...)
entre a data do julgamento do agravo (…) e a presente data, o Tribunal
Superior Eleitoral modificou a sua jurisprudência, passando a entender que,
de fato, o exame das infrações ao art. 45 da Lei no 9.096, de 1995, está na
alçada da Corregedoria-Geral Eleitoral; no caso sub judice, entretanto,
entendeu que a preliminar foi implicitamente superada no julgamento do
aludido agravo.”
(Ac. de 6.9.2006 no AgRgRp no 917, rel. Min. Ari Pargendler.)

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de pré-
candidato. Desvirtuamento. Incompetência absoluta do TRE. (...) A
competência para exame das infrações às normas que regem a propaganda
partidária se estabelece em função da autorização para sua divulgação.
Autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a ele compete o julgamento da
representação. (...)”
(Ac. no 750, de 1o.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Consulta. Competência. Apreciação. Irregularidade. Propaganda
partidária. Outdoor. Havendo propaganda eleitoral irregular e antecipada,
compete à Justiça Eleitoral, através dos juízos eleitorais ou tribunais –
regionais ou Superior –, processar e julgar representações. Subordinam-se
estas à distribuição regular. Não se distinguindo se a infração for praticada
por pessoa física ou jurídica. A controvérsia entre particular e partidos
políticos deverá ser resolvida perante a Justiça Comum.”
(Res. no 22.065, de 23.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Propaganda partidária. Cadeia estadual. Competência do Tribunal
Superior Eleitoral. Alegação de desvirtuamento. (...) O Tribunal Superior
Eleitoral é competente para julgar os feitos relacionados com infrações às
normas que disciplinam a propaganda partidária, quando por ele autorizada
a respectiva transmissão, o que ocorre nos programas em bloco (nacional e
estadual) e em inserções de âmbito nacional. (...)”
(Ac. no 676, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os
acórdãos nos 642 e 643, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Cadeia estadual. Alegação de desvirtuamento.
Veiculação de ofensas. Direito de resposta. Competência do Tribunal
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Superior Eleitoral para julgamento. Reclamação. Preservação da competência
do Tribunal. Prejudicialidade. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral o
julgamento dos feitos relacionados com infrações às normas que disciplinam
a propaganda partidária, quando por ele autorizada a respectiva transmissão,
o que ocorre nos programas em bloco (nacional e estadual) e em inserções de
âmbito nacional, inclusive quando se tratar de direito de resposta. (...)”
(Ac. no 233, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Eleição 2004. Inserções estaduais. Veiculação de propaganda eleitoral
extemporânea. Recurso especial provido. I – Na representação proposta
com fundamento no art. 36 da Lei no 9.504/97, em face da ocorrência de
propaganda eleitoral extemporânea em programa partidário, não é exigida a
formação de litisconsórcio passivo necessário entre o partido e o
beneficiário da propaganda irregular veiculada. II – Segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, na representação fundada na
violação ao art. 45 da Lei no 9.096/95, de competência do juiz corregedor,
não há como aplicar multa ao representado, por ausência de previsão no
citado artigo, cabendo apenas a cassação da transmissão a que faria jus o
partido no semestre seguinte. III – Também assente no TSE que a
propaganda eleitoral extemporânea, difundida em programa partidário (Lei
no 9.096/95), permite a aplicação de multa prevista no § 3o do art. 36 da Lei
das Eleições na representação fundada na violação do art. 36 da Lei no

9.504/97, de competência do juiz auxiliar nas eleições estaduais e federais
e dos juízes eleitorais nas eleições municipais.”
(Ac. no 4.679, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Abuso do poder econômico e político. Desmembramento.
Competência. Proporcionalidade. Parcial procedência. Ajuizada
representação por infrações cometidas em espaço de propaganda partidária,
quando, relacionadas ao mesmo fato, em tese, ensejarem apreciação sob a
ótica da investigação judicial e das representações relativas ao
desvirtuamento da propaganda partidária e ao descumprimento da Lei
Eleitoral, é de se admitir o desmembramento do feito, para que o processo e
julgamento se verifique, observada a competência prevista em lei. (...)” NE:
“(...) A alegada infração ocorrida em espaço de propaganda partidária
autorizado pelo Tribunal Superior, visando à cassação do tempo de
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transmissão correspondente a que faria jus o partido responsável pelo
programa incumbe a esta própria Corte (...)”
(Ac. no 646, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Inserções estaduais. Prova. Incompetência do Tribunal Superior
Eleitoral. Retorno dos autos ao Tribunal a quo. Cabe ao Tribunal Regional
Eleitoral autorizar a veiculação de inserções estaduais de propaganda
partidária, quando requeridas por órgão de direção estadual das
agremiações, daí decorrendo sua competência para o processo e julgamento
das representações e reclamações que digam respeito a desvios cometidos
durante as respectivas transmissões. Constatado, pelo exame da prova dos
autos, tratar-se de propaganda em inserções de âmbito estadual, impõe-se,
ante a incompetência do Tribunal Superior Eleitoral, a restituição dos autos
à Corte Regional para apreciação da matéria”.
(Ac. no 640, de 16.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

 Desmembramento

“(...) É cabível o desmembramento de representação por infrações
cometidas em espaço de propaganda partidária, quando a conduta, a um só
tempo, em tese, ensejar apreciação sob a ótica da investigação judicial e
das representações relativas ao desvirtuamento da propaganda partidária e
ao descumprimento da Lei Eleitoral, para que o processo e julgamento se
dêem conforme a competência prevista em lei. (...)”
(Ac. no 639, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os
acórdãos nos 641, 642 e 643, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins e 646, de
18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)

 Execução da decisão

“Agravo. Propaganda partidária. Cassação de programa. Execução de
decisão judicial após o trânsito em julgado. Ausência de violação a
dispositivo legal. Negado provimento. I – É assente na jurisprudência desta
Corte que a cassação do direito de transmissão (art. 45, § 2o, da Lei
no 9.096/95) recairá sobre programa partidário com exibição prevista para o
semestre seguinte ao trânsito em julgado da decisão (Rp no 244/DF, rel.
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Min. Eduardo Ribeiro, DJ 8.2.2000). II – Independe de pedido de execução
o cumprimento do acórdão que determina a aplicação da pena prevista no
art. 45, § 2o, da Lei no 9.096/95, após seu trânsito em julgado.”
(Ac. no 4.411, de 12.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Legitimidade

“Representação. Propaganda eleitoral em espaço destinado à veiculação de
idéias e programa de partido político. 1. Responsabilidade. A
responsabilidade pela má utilização da prerrogativa legal é do partido
político, recaindo exclusivamente sobre ele a punição. 2. Comparações. No
âmbito de espaço reservado à veiculação de idéias e programas partidários,
há conotação eleitoral, sendo, portanto, proibida a comparação entre as
realizações que se imputam ao atual governo federal e aquelas que se
atribuem aos anteriores.” NE: Ilegitimidade passiva do presidente da
República para a representação. A norma da Lei no 9.096/95 refere-se
exclusivamente a partido político, não sendo possível aplicá-la ao
presidente da República.
(Ac. de 25.5.2006 na Rp no 901, rel. Min. Ari Pargendler; no mesmo sentido o Ac.
de 25.5.2006 na Rp no 902, do mesmo relator.)

“Propaganda partidária. (...) Inépcia da inicial. Ilegitimidade passiva. (...)”
NE: “(...) o pré-candidato não compõe o pólo passivo da representação,
oferecida em [des]favor exclusivamente da agremiação partidária, sendo o
pedido também destinado ao partido supostamente infrator, figurando o
filiado apenas como beneficiário da propaganda.”
(Ac. no 745, de 13.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Desvirtuamento. Veiculação de ofensas a filiado.
(...) Ilegitimidade passiva. Acolhimento. (...) Se a cassação do direito de
transmissão é a única penalidade aplicável em caso de representação por
violação ao art. 45 da Lei no 9.096/95, à qual somente está sujeito o partido
infrator, a emissora de televisão é parte ilegítima no processo. Impondo-se,
com relação a esta, a extinção do processo sem julgamento do mérito. (...)”
NE: “(...) considerando ainda a inaplicabilidade do disposto no art. 44 da
Lei no 9.504/97 à espécie, por se tratar, no caso concreto, de espaço de
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propaganda partidária, e não eleitoral, acolho, portanto, a preliminar de
ilegitimidade passiva da emissora representada (...)”
(Ac. no 714, de 13.12.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Alegação de ofensa. Governador. Ilegitimidade
ativa. (...) A legitimidade para propor ação visando cassação de tempo para
veiculação de propaganda partidária, com base no art. 45 da Lei no 9.096/
95, é restrita aos partidos políticos, ao Ministério Público, a órgão de
fiscalização do Ministério das Comunicações ou entidade representativa
das emissoras de rádio e televisão (Res.-TSE no 20.034/97, art. 13). (...)”
(Ac. no 652, de 15.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Representação. Legitimidade ativa. Desvio de
finalidade. Distorção de fatos e falseamento de sua comunicação.
Ocorrência. Direito de resposta. Indeferimento. Parcial procedência. O
ofendido por afirmação, imagem ou expressão veiculadas em propaganda
partidária, ainda que não figure entre os nominados na norma de regência,
tem legitimidade para ajuizar representação visando à obtenção do direito
de resposta. (...)”
(Ac. no 677, de 18.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Utilização de imagens de propriedade de emissora
de televisão. Legitimidade ativa. Violação a direito autoral. Não-
caracterização. Inexistência de desvio de finalidade. Improcedência. Tem
legitimidade o titular de direito autoral para representar à Justiça Eleitoral,
visando coibir prática ilegal em espaço de propaganda partidária ou
eleitoral. O uso de trecho de matéria jornalística na propaganda partidária,
com a finalidade de explorar tema de caráter político-comunitário, não
constitui desvio de finalidade a atrair a aplicação da penalidade prevista no
§ 2o do art. 45 da Lei no 9.096/95. Não caracterizada, na espécie, ofensa à
lei ou violação a direito autoral, julga-se improcedente a representação.”
(Ac. no 678, de 18.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Propaganda eleitoral. Ilegitimidade ativa. (...) O órgão de direção
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nacional tem legitimidade para representar o partido político em qualquer
grau de jurisdição da Justiça Eleitoral. (...)”
(Ac. no 654, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Legitimidade do Ministério Público Eleitoral.
Alegação de desvio de finalidade. Promoção pessoal. Investigação judicial.
Cassação do direito de transmissão. Multa. Cassação de registro ou de
diploma. Desmembramento. Competência. Procedência. O Ministério
Público Eleitoral é parte legítima para propor representação visando à
cassação do direito de transmissão de propaganda partidária. (...)”
(Ac. no 641, de 15.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Prazo

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de pré-
candidato. Desvirtuamento. Semestre anterior à eleição. Decadência. Não-
conhecimento. A Lei dos Partidos Políticos (art. 45, § 2o) estabeleceu
parâmetro temporal para imposição da penalidade, ao dizer que, julgada
procedente a representação, será cassado ‘o direito de transmissão a que
faria jus, no semestre seguinte, do partido que contrariar o disposto neste
artigo’. Ajuizada a representação quando ultrapassado o semestre seguinte
à divulgação da propaganda impugnada, opera-se decadência, em vista do
disposto no art. 45, § 2o, da Lei no 9.096/95. Por isso, não se conhece da
representação.” NE: “No que se refere à preliminar de decadência, é
pacífica a jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que não
se aplicam as normas que regem a propaganda eleitoral à propaganda
partidária no que se refere à limitação de prazos para ajuizamento das
demandas, tampouco sendo imposto o prazo decadencial da Lei de
Imprensa (...) O prazo previsto no art. 11, parágrafo único, da Res.-TSE
no 20.034/97 disciplina única e simplesmente o período de tempo pelo qual
as emissoras de rádio e televisão devem manter sob sua guarda as fitas
magnéticas dos programas apresentados, de forma a servir como prova de
infração à legislação eleitoral, não se aplicando ao caso sob análise.”
(Ac. de 9.3.2006 na Rp no 772, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de futuro
candidato. Desvirtuamento. Decadência. Cerceamento de defesa. Rejeição
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das preliminares. Procedência da representação. Não são aplicáveis, em
sede de propaganda partidária, os prazos decadenciais previstos nas leis
nos 5.205/67 e 9.504/97, tampouco obsta o processo de julgamento da
representação o fato de não se poder aplicar eventual penalidade no
semestre seguinte ao de sua veiculação. Precedentes do TSE. (...)” NE:
Onde se lê, na ementa do documento original, “5.205/67”, leia-se
“5.250/67” (Lei de Imprensa).
(Ac. no 740, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; no mesmo sentido
os acórdãos nos 741, de 14.6.2005; 750, de 1o.12.2005; 714, de 13.12.2005; e o Ac.
de 14.3.2006 na Rp no 778, do mesmo relator.) 

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Propaganda eleitoral. (...) Decadência. Rejeição das preliminares.
Improcedência. (...) Não são aplicáveis, em sede de propaganda partidária,
os prazos decadenciais previstos em lei para a propaganda eleitoral. (...)”
(Ac. no 654, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Prova

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de pré-
candidato. Desvirtuamento. Decadência. Inépcia da inicial. Cerceamento de
defesa. Rejeição das preliminares. Inconstitucionalidade. Procedência da
representação. (...) Efetivada pelo setor técnico da Corte a transcrição da
fita de vídeo fornecida pela representante, da qual teve conhecimento a
representada com a notificação para resposta, não há que se falar em
cerceamento de defesa. (...)”
(Ac. no 741, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de futuro
candidato. Desvirtuamento. Decadência. Cerceamento de defesa. Rejeição
das preliminares. Procedência da representação. (...) A prova de infração às
normas de regência da propaganda partidária se materializa na transcrição
do programa impugnado providenciada pelo setor técnico competente da
Corte, sem que para tal procedimento seja necessária a intimação do
representado, bastando que dela lhe seja dado conhecimento, viabilizando o
exercício da ampla defesa. (...)”
(Ac. no 740, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
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“Propaganda partidária. Alegação de não-veiculação de programa.
Inexistência de prova. Arquivamento. O ônus de provar o descumprimento
da legislação pela emissora é do reclamante. Imprescindível a juntada de
fita contendo gravação que comprove a irregularidade na transmissão do
programa.”
(Ac. no 254, de 15.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Propaganda partidária. Alegação de desvio de finalidade. Promoção
pessoal. Propaganda eleitoral. (...) Imprestabilidade da prova. (...) A prova
de infração às normas de propaganda partidária se materializa na
transcrição do programa impugnado, não importando prejuízo ao
representado o fato de ter sido a fita fornecida pelo partido representante,
sobretudo quando por aquele apresentada peça de defesa por meio da qual
se sustenta a licitude do teor da propaganda. (...)”
(Ac. no 654, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

 Representação processual

“Propaganda partidária. Promoção pessoal de filiado. Propaganda de pré-
candidato. Desvirtuamento. Decadência. Inépcia da inicial. Cerceamento de
defesa. Rejeição das preliminares. Inconstitucionalidade. Procedência da
representação. (...) Elaborada a inicial por órgão regularmente designado
para atuar perante o Tribunal Superior Eleitoral e subscrita pelo vice-
procurador-geral eleitoral, incabível a alegação de inépcia. (...)” NE:
Alegação de inépcia da petição inicial da representação por não ter sido
subscrita pelo titular do órgão ou por pessoa por ele designada.
(Ac. no 741, de 14.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

Requerimento

 Prazo

“Propaganda partidária. Requerimento. Prazo. A teor do disposto no art. 5o

da Res. no 20.034, de 27 de novembro de 1997, com a redação imprimida
pela Res. no 20.479, de 28 de setembro de 1999, os pedidos de transmissão
de propaganda eleitoral hão de ser encaminhados a esta Corte até dia 1o de
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dezembro do ano anterior a transmissão – precedente: Petição no 1.296, rel.
Min. Luiz Carlos Madeira.”
(Decisão sem número na Pet no 1.741, de 25.4.2006, rel. Min. Marco Aurélio.)

“Consulta. Propaganda político-partidária. Requerimento. Prazo. Resposta
negativa. A data limite para requerimento de autorização de transmissão de
programa político-partidário é 1o de dezembro do ano anterior. A não-
observância da data limite impõe a perda do direito de veiculação da
propaganda partidária.”
(Res. no 22.010, de 7.4.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“(...) Petição. Transmissão de programa estadual em bloco. Conteúdo
diferenciado. Precedente. 1. Pedido realizado sem antecedência mínima
exigida para a realização das comunicações (Res.-TSE no 20.034/95, em
seu art. 5o, com redação dada pela Res.-TSE no 20.479/99, art. 6o). (...) 3.
Pedido indeferido.”
(Decisão sem número na Pet no 1.388, de 13.5.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

Transmissão

 Generalidades

“Reclamação. Propaganda partidária. Cadeia estadual. Não-veiculação.
Decisão monocrática. Confirmação. Procedência. Designação de nova data.
A ausência de transmissão de programa, em cadeia estadual, autorizado por
esta Corte, justifica o reconhecimento, ao partido prejudicado, do direito de
veiculá-lo em nova data. O prazo de conservação das gravações referentes à
propaganda partidária, pelas emissoras de rádio e televisão, é de trinta dias,
nos termos do art. 11, parágrafo único, da Res.-TSE no 20.034/97.”
(Ac. de 28.6.2006 na Rcl no 399, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Propaganda partidária gratuita. PSOL. Partido que ainda não participou de
eleições. Tempo deferido no mínimo legal. Majoração. Inadmissibilidade.
Contrariedade a normas expressas da Lei no 9.096/95. (...)”
(Res. no 22.258, de 28.6.2006, rel. Min. Cezar Peluso.)
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“Reclamação. Propaganda partidária. Direito de transmissão. Cadeia
estadual. Suspensão. Decisão da Justiça Comum. Liminar. Fixação de nova
data. Deferimento. Não efetivada a transmissão de propaganda partidária
por circunstâncias não imputáveis à agremiação reclamante, marca-se nova
data para a exibição. Garante-se a igualdade de oportunidades entre
partidos para acesso ao rádio e à televisão, na forma da lei. Deferimento da
liminar, com o prosseguimento do feito em todos os seus termos.”
(Ac. no 379, de 9.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)

“Programa político-partidário. Cadeia nacional. Requerimento.
Deferimento parcial. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.096/95, partido que
não atende o disposto no art. 13, ‘tem assegurada a realização de um
programa em cadeia nacional, em cada semestre, com a duração de dois
minutos’.” NE: Impossibilidade de se realizar o programa na data pedida,
haja vista a solicitação anterior de outro partido político. Sugestão de data e
horário diversos.
(Decisão sem número na Pet no 1.513, de 21.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“Representação. Propaganda partidária. Direito de transmissão. Cadeia
nacional. Não-exibição por uma das emissoras no estado. Deferimento de
nova data. Não efetivada a transmissão de propaganda partidária por falha
atribuída exclusivamente a determinada emissora, há que se deferir nova
data para a veiculação, por aquela que tenha dado causa à falta, sem direito
à compensação fiscal, de forma a preservar a igualdade de oportunidades
entre partidos para acesso ao rádio e à televisão, na forma da lei”. NE: Voto
vencido do Ministro Marco Aurélio: “o que me sensibiliza é que não há
dispositivo legal que nos autorize a impor a perda da compensação por não
ter sido veiculado em certo momento”.
(Ac. no 690, de 8.6.2004, rel. Min. Peçanha Martins.)

“Reclamação. Propaganda partidária. Direito de transmissão. Cadeia
estadual. Não-exibição. Deferimento. Não efetivada a transmissão de
propaganda partidária devido a circunstâncias exclusivamente atribuídas às



315JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

Temas diversos

emissoras, há que se deferir nova data para a veiculação, de forma que seja
preservada a igualdade de oportunidades entre as agremiações políticas.”
(Ac. de 8.6.2004 na Rcl no 222, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac.
de 8.6.2004 na Rcl no 223, do mesmo relator; o Ac. de 28.6.2006 na Rcl no 409; o
Ac. de 28.6.2006 na Rcl no 410; e o Ac. de 27.4.2006 na Rcl no 388, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha.)

 Conteúdo diferenciado – Transmissão em bloco

“(...) Petição. Transmissão de programa estadual em bloco. Conteúdo
diferenciado. Precedente. (...) 2. É inviável a transmissão de propaganda
com conteúdo diferenciado para cada unidade da Federação (Pet no 1.052/
2001, de 27.11.2001, rel. Min. Ellen Gracie). 3. Pedido indeferido”.
(Decisão sem número na Pet no 1.388, de 13.5.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Propaganda partidária. Desvirtuamento. (...) A transmissão de propaganda
em bloco, a se fazer, portanto, em cadeia, somente admite a veiculação de
um único programa para todo o país ou para todo o território de unidade da
Federação, conforme o âmbito nacional ou estadual da propaganda. Parcial
procedência da representação.”
(Res. no 20.727, de 21.9.2000, rel. Min. Garcia Vieira.)

 Conteúdo diferenciado – Transmissão em inserções

“Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Programa partidário.
Inserções. Transmissão. Conteúdo diferenciado das veiculações. Querendo
veicular programa com conteúdo diferenciado, o partido político deve
providenciar a entrega do respectivo plano de mídia no prazo estabelecido
no art. 6o, § 2o, da Res.-TSE no 20.034, isto é, quinze dias antes do início de
sua veiculação, bem como das fitas magnéticas contendo as gravações e
cada uma das emissoras que escolher, com a antecedência de vinte e quatro
horas do início da transmissão, de forma a torná-la tecnicamente viável (art.
7o da Res.-TSE no 20.034/97)”.
(Decisão sem número na Pet no 1.303, de 27.5.2004, rel. Min. Ellen Gracie.)

“Partido político. Propaganda partidária gratuita. Inserções nacionais e
estaduais. Não-obrigatoriedade de entrega de material uniforme às
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emissoras. Art. 7o da Res.-TSE no 20.034/97, que regulamentou o § 5o do
art. 46 da Lei no 9.096/95. Ausência de previsão legal no sentido de se
exigir dos partidos políticos a entrega de material uniforme ou análogo,
tanto para a veiculação de inserções nacionais como estaduais. Consulta:
ambos os quesitos respondidos negativamente.”
(Res. no 21.381, de 22.4.2003, rel. Min. Carlos Velloso.)
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REGISTRO DE PARTIDO

Ver Parte V: Estatuto partidário e Fusão ou incorporação.





PARTE VI

PLEBISCITO E REFERENDO
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AFASTAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA COMUM

Generalidades

“Afastamento de juízes do TRE. Funções. Cargo efetivo. Período de 23 de
setembro a 31 de outubro de 2005. Referendo. Menor complexidade.
Deferimento parcial”. NE: Embora o pedido tivesse sido feito também aos
juízes de direito e ao juiz federal, foi homologado, exclusivamente, o
afastamento do corregedor regional eleitoral.
(Decisão sem número no PA no 19.464, de 15.9.2005, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.)

“Justiça Eleitoral. Referendo. Afastamento de desembargadores do ofício
judicante. Limites temporais. A extensão do referendo, em termos de
trabalho a ser desenvolvido pela Justiça Eleitoral, conduz a afastamento
mitigado de desembargadores, das funções judicantes no Tribunal de
Justiça.”
(Decisão sem número no PA no 19.443, de 9.8.2005, rel. Min. Marco Aurélio.)
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CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO

Generalidades

“Representação contra o ministro da Justiça e a União. Alegada
participação indevida na campanha relativa ao referendo sobre a proibição
do comércio de armas de fogo e munição. Direito de divulgação de opinião
pessoal. Uso de bens e serviços públicos não comprovado. Representação
improcedente. (...)”
(Ac. no 815, de 18.10.2005, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Pedido. Subsecretaria de Comunicação Institucional. Órgão. Presidência
da República. Autorização. Veiculação. Publicidade de utilidade pública.
Prorrogação. Campanha do desarmamento. Decisão monocrática ad
referendum do Tribunal. Indeferimento. Realização. Referendo. Indevida
influência na vontade do eleitor. Ausência. Pressupostos. Grave e urgente
necessidade pública. Art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97. Decisão
indeferitória referendada”.
(Res. no 22.091, de 27.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Embargos de declaração. Consulta. Referendo 2005. Contradição.
Acolhimento. Sobre a aplicação do art. 73 da Lei no 9.504/97 no referendo,
indagado no item no 5, é esta a resposta: O art. 73 da Lei no 9.504/97 não se
aplica ao referendo de 23 de outubro naquilo que é peculiar a candidaturas,
partidos e coligações. Tem, contudo, incidência naquilo que se refere ao
uso de bens públicos e de servidores (incisos I, II e III) em benefício de
frentes. Em caso de transgressão, poderá acarretar a suspensão imediata da
conduta.”
(Ac. no 1.172, de 8.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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DATA

Generalidades

“Mandado de segurança. Pretensão. Suspensão. Referendo. Decreto
Legislativo no 780. Alteração. Data. Res.-TSE no 22.030. Fixação. Ocasião
diversa. Inconstitucionalidade e ilegalidade. Improcedência. Competência.
Justiça Eleitoral. Art. 8o, inciso I, Lei no 9.709/98. 1. Em que pese a data
consignada no Decreto Legislativo no 780, editado pelo Congresso
Nacional, o art. 8o, inciso I, da Lei no 9.709/98 – diploma que regulamenta
o art. 14 da Constituição Federal –, é claro ao dispor que a fixação da data
da consulta popular compete ao Tribunal Superior Eleitoral. 2. De outra
parte, todas as providências enumeradas nesse dispositivo legal são de
responsabilidade da Justiça Eleitoral, e não do presidente do Congresso
Nacional. 3. A convocação do referendo foi devidamente efetuada pelo
Congresso Nacional, por meio do aludido decreto legislativo, tendo sido
dada ciência a esta Justiça Especializada para adoção das medidas
necessárias à implementação da consulta. (...)”
(Ac. no 3.395, de 3.11.2005, rel. Min. Caputo Bastos.)
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FRENTE PARLAMENTAR

Constituição

“Consulta. Referendo 2005. Respondida nos seguintes termos: 1. Não. As
frentes parlamentares são nacionais. O prazo para a comunicação da
constituição encerrou-se em 21.7.2005. (...)” NE: Termos da consulta: “É
possível constituir frentes parlamentares suprapartidárias com
denominações idênticas ou diversas, mas com atuação exclusiva no âmbito
estadual, distrital e municipal, com vistas ao aprofundamento do debate
sobre o objeto do referendo?”
(Res. no 22.077, de 6.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

Generalidades

NE: “O Tribunal (...) decidiu que o comércio poderá funcionar segundo as
normas legais locais. Todavia, ao empregado deverá ser garantido, pelo
empregador, o direito de votar.” (Decisão sem ementa.)
(Decisão sem número na Pet no 1.718, de 22.10.2005, rel. Min. Carlos Velloso.)
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PESQUISA

Generalidades

“Pesquisa. Multa. Provocação. A multa prevista no art. 33 da Lei no 9.504/
97 não prescinde de pedido a ser formalizado na representação, descabendo
ter como suprido o silêncio pela atuação do Ministério Público na
qualidade de fiscal da lei.”
(Ac. no 816, de 20.10.2005, rel. Min. Gerardo Grossi, red. designado Min. Marco
Aurélio.)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Generalidades

“Consulta. Referendo 2005. Respondida nos seguintes termos: (...) 2. Em
tese, pessoas jurídicas de direito privado ‘podem promover, sob sua
responsabilidade, atos ou eventos de apoio a alguma das posições em debate
e convidar as frentes para deles participar’. Se os atos forem de apoiamento a
qualquer das frentes, o custo deverá ser contabilizado pelo valor estimável
em dinheiro. 3. Sim. Entidades ou órgãos nominados no art. 10 da Res.-TSE
no 22.041, de 4.8.2005, estão impedidas de promover atos ou eventos de
apoio às frentes parlamentares. 4. Sim. (Res.-TSE no 22.033/2005, art. 11,
caput e § 1o). (...) 6. Não. As doações de pessoas físicas ou jurídicas não
estão sujeitas aos limites estabelecidos pela Lei no 9.504/97. 7. Sim. Qualquer
eleitor poderá realizar gastos, em apoio à frente parlamentar de sua
preferência, de até R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados. 8. Não
conhecido.” NE: O trecho suprimido da ementa refere-se à aplicação do art.
73 da Lei no 9.504/97, modificado em embargos de declaração cujo acórdão
consta no item “Conduta vedada a agente público”.
(Res. no 22.077, de 6.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Consulta. Arrecadação. Recursos. Referendo 2005. Emissão. Recibo
eleitoral. Modelo. 1. Questão 1 respondida negativamente.
Independentemente do valor, a arrecadação de recursos somente poderá ser
realizada com a devida identificação da origem da doação a ser registrada na
prestação de contas (Res.-TSE no 22.041, art. 8o). 2. Questão 2 prejudicada.”
(Res. no 22.070, de 25.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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“Consulta. Emissão. Notas fiscais. Empresas. Bens ou serviços às frentes.
Declaração. Impostos. Nominais. Frente parlamentar. Responsáveis. 1. As
notas fiscais, emitidas para efeito de declaração de impostos, deverão ser
nominais aos responsáveis da frente (presidente ou tesoureiro). 2. Deverá
constar nessas, o CPF do presidente ou do tesoureiro da frente
parlamentar.”
(Res. no 22.069, de 25.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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PROPAGANDA

Generalidades

“Reclamação. Propaganda. Referendo de 2005. Desarmamento. Não-
veiculação. Emissora. Rádio. Caso fortuito. Retificação. Ausência de dolo.
1. Constatada a falha técnica impeditiva da transmissão dos programas nas
datas determinadas pela Justiça Eleitoral, a emissora se prontificou a
veicular os mesmos conteúdos em datas próximas, todas anteriores ao
referendo de 23 de outubro de 2005. 2. Não havendo dolo e evidenciado o
caso fortuito, afasta-se a penalidade de suspensão da programação da
representada, em tempo igual ao dos programas institucionais (§ 2o, art. 20,
da Res.-TSE no 22.032/2005). Precedente: Pet no 1.700/DF, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ de 7.4.2006. 3. Representação
improcedente.”
(Ac. de 24.8.2006 na Rp no 865, rel. Min. José Delgado.)

“Petição. Referendo. Propaganda eleitoral gratuita. Transmissão.
Equipamento. Quebra. Caso fortuito. Responsabilidade. A quebra de
equipamento de recepção de áudio é caso fortuito a impedir a punição da
emissora de rádio que, por esse motivo, deixou a retransmitir a propaganda
eleitoral gratuita.”
(Decisão sem número na Pet no 1.700, de 21.3.2006, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros.)

“Emissora de rádio que, em determinado dia, deixa de transmitir a
propaganda gratuita das frentes parlamentares relativa ao referendo de
outubro de 2005. Justificativas apresentadas inverossímeis e
desacompanhadas de qualquer prova. Violação do art. 21 da Resolução-
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TSE no 22.033. Suspensão, por doze horas, da programação normal da
rádio. Recurso não assinado por advogado. Agravo não conhecido.”
(Ac. no 845, de 3.11.2005, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Referendo. Representação. Suspensão de programa. Direito de resposta.
Pedido de liminar. Agravo regimental e embargos de declaração. Liminar
deferida para suspender a veiculação do programa. Direito de resposta
concedido em razão da existência de trecho injurioso. Chamado o feito à
ordem, tendo em vista a interposição de agravo regimental e oposição de
embargos de declaração. Pedido de desistência dos declaratórios
homologado pela Corte. Agravo regimental que restou prejudicado pela
perda de objeto.”
(Ac. no 823, de 20.10.2005, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Referendo. Direito de resposta. Propaganda. 1. O direito de resposta, em
caso de propaganda eleitoral, só deve ser concedido quando fica
demonstrada, à saciedade, prática de ato violador da lei. 2. A crítica, mesmo
veemente, e o debate sobre o referendo são elementos necessários para a
formação do convencimento do eleitor. 3. Agravo regimental improvido.”
(Ac. no 820, de 20.10.2005, rel. Min. José Delgado.)

“Referendo. Direito de resposta. Propaganda. 1. O direito de resposta, em
caso de propaganda eleitoral, só deve ser concedido quando fica
demonstrada, à saciedade, prática de ato violador da lei. 2. É salutar ao
processo eleitoral o debate amplo sobre as idéias apresentadas pelas partes.
3. Agravo regimental improvido.”
(Ac. no 826, de 20.10.2005, rel. Min. José Delgado.)

“Referendo 2005. Propaganda. Direito de resposta. 1. Nega-se o direito de
resposta em propaganda voltada para o referendo 2005, quando a
mensagem veiculada não configura violação à Instrução-TSE no 89. 2.
Mensagem interpretativa da lei sobre o desarmamento não gera direito de
resposta. 3. Agravo regimental improvido.”
(Ac. no 824, de 20.10.2005, rel. Min. José Delgado; no mesmo sentido o
Ac. no 829, de 20.10.2005, do mesmo relator.)
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“Agravo regimental. Direito de resposta. Propaganda. Não-infringência do
art. 11 da Resolução-TSE no 22.032/2005. Improcedência. 1. Não havendo
demonstração inequívoca de que houve divulgação de conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, não
se concede, com base no art. 11 da Resolução-TSE no 22.032/2005, direito
de resposta. 2. É da natureza do debate de idéias o exercício de crítica
veemente, como forma de discordar dos pontos de vista apresentados pela
parte contrária. 3. O processo dialético, desde que exercido nos limites do
respeito aos direitos individuais e institucionais, deve ser assegurado de
modo amplo, sem submissão ao exercício do poder de polícia. 4. Agravo
regimental improcedente.”
(Ac. no 817, de 20.10.2005, rel. Min. José Delgado.)

“Representação. Propaganda. Referendo 2005. 1. Inexistindo demonstração
de que o ato de propaganda violou o art. 11 da Instrução-TSE no 89, não há
que se apreciar qualquer sanção à parte requerida. 2. Expressões proferidas
no calor do debate que não simbolizam intenção de ofensa à imagem de
qualquer pessoa, nem ataque à sua honra. 3. Trucagem, montagem ou
qualquer outro meio ou recurso escuso não demonstrados. 4.
Improcedente.”
(Ac. no 813, de 20.10.2005, rel. Min. José Delgado.)

“1. Propaganda. Referendo 2005. Exercício do poder de polícia. 2. As
principais linhas do nosso ordenamento jurídico, todos sustentados nos
postulados regedores da democracia, não permitem que, a título do
exercício do poder de controlar a propaganda eleitoral, iniba-se a
manifestação ou a participação de entidades privadas em referendo
destinado a apurar a vontade popular quanto ao comércio de armas e,
conseqüentemente, ao desarmamento. 3. Princípio da igualdade não
violado. 4. (...)”
(Ac. no 786, de 20.10.2005, rel. Min. José Delgado.)

“Representação. Referendo. Direito de resposta. Veiculação de mensagem
sabidamente inverídica. Porte de arma. Aquisição de munição. Policial
aposentado. Morador de zona rural. Agravo regimental provido.”
(Ac. no 818, de 18.10.2005, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)
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“Representação. Propaganda do referendo de 23.10.2005. Agravo
regimental. A afirmação de que, proibida que seja a comercialização de
armas e munições, ‘nunca mais’ o cidadão poderá adquirir uma arma não é
verídica. Agravo provido para que se possa veicular a glosa do TSE à
expressão ‘nunca mais’.”
(Ac. no 814, de 18.10.2005, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Representação contra emissora de televisão. Suposta parcialidade na
veiculação de matéria jornalística. Propaganda em favor de uma das teses a
serem postas à apreciação da população no referendo de outubro de 2005.
Matéria jornalística equilibrada que, além de informar sobre tema de
interesse geral, abre espaço para ambas as teses. Representação
improcedente. (...)”
(Ac. no 807, de 18.10.2005, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Representação visando à suspensão de transmissão de novela em emissora
de televisão. Alegada intenção de se utilizar a novela como meio para
difundir opinião favorável à tese do sim no próximo referendo não
comprovada. O controle de eventuais abusos na expressão artística e na
manifestação do pensamento só se pode dar a posteriori, sob pena de se
instituir injurídica censura prévia. Representação que se julga
improcedente. (...)”
(Ac. no 803, de 11.10.2005, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)

“Consulta. Referendo/2005. Respondida nos seguintes termos: (...) 2. Em
tese, pessoas jurídicas de direito privado ‘podem promover, sob sua
responsabilidade, atos ou eventos de apoio a alguma das posições em
debate e convidar as frentes para deles participar’. Se os atos forem de
apoiamento a qualquer das frentes, o custo deverá ser contabilizado pelo
valor estimável em dinheiro. 3. Sim. Entidades ou órgãos nominados no
art. 10 da Res.-TSE no 22.041, de 4.8.2005, estão impedidas de promover
atos ou eventos de apoio às frentes parlamentares. 4. Sim. (Res.-TSE
no 22.033/2005, art. 11, caput e § 1o.) (...)” NE: Termos da consulta quanto
ao item 4: “É vedada a realização de todos os tipos de propaganda acerca
do referendo nos bens de uso comum, como cinema, estádios, ginásios,
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clubes e igrejas, de propriedade privada, inclusive nas roupas dos
participantes de eventos ou por faixas e cartazes por eles carregados?”
(Res. no 22.077, de 6.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

NE: O Tribunal acolheu as seguintes sugestões da Assessoria Especial da
Presidência acerca de petição de associações de emissora de rádio e
televisão: “É possível a redução de apenas um minuto para a propaganda
em bloco – de 10 minutos cada para 9 minutos. Não é possível a redução do
tempo fixado para a propaganda por inserções. 2. Serão alteradas apenas as
duas últimas faixas dos blocos de audiência – de 18h às 22h e de 22h à 1h,
permanecendo sem alteração as outras (8h às 12h e 12h às 18h). 3. As
frentes parlamentares não concordaram com a proposta de veiculação
seguida das inserções. 4. Por razões técnicas, deve ser fixado em 30” o
tempo para as inserções. 5. A propaganda gratuita deverá sempre mencionar
que cuida-se de propaganda gratuita do referendo. 6. Deve ser fixada a data
de 20 de setembro para que as emissoras que, por razões técnicas, não
estejam aptas a captar o sinal enviado pela TV Cultura deverão dar ciência
desse fato ao TSE, que colocará tal informação à disposição das frentes
parlamentares, para que estas, querendo, providenciem a entrega das fitas
diretamente a elas, à semelhança do § 6o do art. 9o da Res. no 21.171/2002.”
(Decisão sem número na Inst no 90, de 6.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)

“Eleitoral. Representação. Agravo regimental. Referendo sobre
desarmamento. Propaganda. Res. no 22.033 de 4.8.2005. Transmissão de
debates pela Internet. Comissão de direitos humanos. Possibilidade.
Existência de natureza educativa e de interesse público. 1. A restrição
imposta pelo art. 5o da Res. no 22.033/2005 (que veda a realização de
propaganda em páginas de provedores de acesso à Internet), dirige-se
apenas às duas frentes parlamentares já constituídas, não se estendendo à
transmissão de debates sobre o desarmamento veiculado pela Comissão de
Direitos Humanos do Senado Federal, por via da Interlegis, sistema virtual
de comunicação de dados pertencente a esse poder da República. 2. A
liberdade de debate vinculado às grandes questões de interesse nacional
deve ser assegurada, tal como na hipótese. 3. Nesse contexto, ausentes os
pressupostos para a concessão da liminar vindicada, sejam os autos, após as
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respostas, encaminhados ao Ministério Público Federal. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(Ac. no 785, de 25.8.2005, rel. Min. José Delgado.)

“Referendo 2005. Consulta. Horário. Divulgação. Rede. Propaganda
gratuita. O período a ser observado para a propaganda das frentes
parlamentares no referendo 2005 é o disposto no art. 21 da Res.-TSE
no 22.033, de 4.8.2005”. NE: O período definido no art. 21 da resolução
referida foi de “1o de outubro a 20 de outubro de 2005”.
(Res. no 22.068, de 25.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)



PARTE VII

URNA ELETRÔNICA
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BOLETIM DE URNA

Generalidades

“Representação. Limitação de fornecimento de boletim de urna. Arts. 68 da
Lei no 9.504/97 e 42 da Res.-TSE no 22.154/2006. Contrariedade
configurada. 1. O art. 68 da Lei no 9.504/97 foi regulamentado pelo art. 42,
II, da Res.-TSE no 22.154/2006, que limitava em cinco as vias extras do
boletim de urna, a serem entregues ao representante do Ministério Público
e da imprensa. 2. Os representantes asseveram que ‘(...) esta Corte, ao
julgar a Pet no 1.895/DF (Doc. 02) em agosto de 2006, que alterou a Res.-
TSE no 22.154/2006, aumentando de 5 (cinco) para 10 (dez) vias os
boletins de urna a serem entregues aos partidos políticos e coligações (...)’
(fls. 3-4). 3. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por sua vez,
limitou a duas as vias extras dos boletins de urnas a serem distribuídas –
uma ao Ministério Público Eleitoral e outra a representantes da imprensa –
a fim de se utilizar a mesma bobina nos dois turnos do pleito. 4. Em que
pese a preocupação manifestada pelo TRE/SP, entendo, em juízo
provisório, que a decisão proferida na sessão administrativa da Corte
Regional contraria o decidido pelo TSE em 8.8.2006. Na oportunidade, ao
se julgar a Pet no 1.895/DF, esta Corte Superior decidiu, à unanimidade,
conferir nova redação ao art. 42 da Res.-TSE no 22.154/2006, que passou a
registrar o seguinte: ‘Art. 42. Compete, ainda, ao presidente da mesa
receptora de votos e, na sua falta, a quem o substituir: (...) II – emitir,
mediante solicitação, até dez vias extras do boletim de urna para entrega
aos partidos políticos e coligações interessados, à imprensa e ao Ministério
Público;” (destaque acrescido) 5. Dessa forma, presentes, na espécie, o
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perigo na demora e a fumaça do bom direito, defiro a liminar pleiteada,
suspendendo os efeitos da decisão proferida no julgamento da
Representação STI no 2/2006, a fim de que o Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo observe a nova redação conferida ao art. 42 da Res.-TSE no

22.154/2006.”
(Ac. de 30.9.2006 na Rp no 1.223, rel. Min. José Delgado.)



339JURISPRUDÊNCIA DO TSE: TEMAS SELECIONADOS

FLASH CARD

Generalidades

“Processo administrativo. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
(TRE/RJ). Retirada. Lacres e flash cards. Manutenção. Urna. Utilização.
Eleições 2006. Precedentes. Determinação de cópia dos arquivos
denominados ‘imagem da flash card’. Pedido deferido.”
(Res. no 22.393, de 29.8.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)

“Requerimento. Coordenadoria de Logística. Possibilidade. Diretoria-geral.
Solicitação. Polícia Federal. Uso. Urnas eletrônicas. Objeto. Inquérito
policial. Apreensão. Flash cards internos e externos. Ausência. Lacres.
Inexistência. Óbice. Medida destinada a evitar comprometimento de
reserva técnica do Tribunal.”
(Res. no 22.324, de 3.8.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Lacre de urna eletrônica. Pedido de retirada. Eleição de 2004. Precedente.
Autorização.” NE: Foi deferida a retirada dos lacres e dos flash cards das
urnas eletrônicas, em razão da ausência de recursos contra a votação e/ou
apuração dos votos.
(Res. no 22.024, de 9.6.2005, rel. Min. Carlos Velloso.)

“Autorização. Retirada. Flash cards externos. Necessidade. Audiência
pública. Participação. Candidatos. Ministério Público. Acondicionamento.
Envelope. Lacre. Local seguro. 1. A retirada dos flash cards externos
deverá ocorrer em audiência pública, para a qual devem ser convocados os
candidatos, os representantes dos partidos políticos e os do Ministério
Público. 2. Os flash cards deverão ser acondicionados em envelopes, que
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receberão lacres em que serão apostas assinaturas dos presentes, e mantidos
em local seguro determinado pelo juiz eleitoral da zona correspondente.”
(Res. no 21.817, de 8.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.)

“Consulta. Comissão Nacional de Conservação das Urnas Eletrônicas
(CNCUE). Apagamento das informações contidas nos flash cards de carga,
de votação e interno, das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições de 2002.
Autorização. Necessidade de se conferir o estado dos cartões de memória
que serão utilizados nas eleições municipais deste ano. Manutenção dos
cartões de memória das urnas cujos resultados permanecem sub judice.”
(Res. no 21.642, de 26.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.)
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IMPRESSÃO DO VOTO DIGITAL

Generalidades

“Petição. Partido Democrático Trabalhista (PDT). Solicitação. Sistema de
Impressão do Boletim do Voto Digital (SIBVD). Não-inclusão. Sistema
eletrônico de votação. Parecer. Secretaria de Tecnologia da Informação.
Acolhimento. Indeferimento do pleito.”
(Res. no 22.312, de 1o.8.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Partido Democrático Trabalhista (PDT). Pedido de exclusão do Sistema de
Impressão do Voto Digital (SIBVD) do conjunto de programas das urnas
eletrônicas. Indeferimento”. NE: O SIBVD destina-se apenas à hipótese de
auditoria.
(Res. no 21.864, de 3.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.)
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SISTEMA DE SEGURANÇA

Generalidades

“Petição. Programa de verificação de assinaturas digitais. Utilização por
outra agremiação que não aquela que requereu sua homologação.
Autorização.” NE: Utilização de programa de assinatura digital em
cerimônia de geração de mídia, carga e lacração de urna eletrônica e,
oficialização da totalização.
(Res. no 22.463, de 26.10.2006, rel. Min. Caputo Bastos.)

“Processo administrativo. Orientação sobre a manutenção do atual sistema
de criptografia dos dados extraídos de urnas eletrônicas e gravados em
disquete para encaminhamento às juntas eleitorais. (...)” NE: “(...) a Justiça
Eleitoral não está apta a desenvolver esse sistema (...); possibilidade da
contratação do serviço.”
(Res no 21.600, de 16.12.2003, rel. Min. Fernando Neves.)
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SUBSTITUIÇÃO POR MICROCOMPUTADOR

Generalidades

“Identificação do eleitor no alistamento eleitoral. Votação eletrônica.
Proposta de alteração da sistemática. Oportunidade. Arquivamento. A
introdução de inovações tecnológicas na sistemática de identificação do
eleitor no alistamento eleitoral e de votação deve ser precedida de
necessário amadurecimento, com um criterioso dimensionamento da
relação custo/benefício de sua implementação, e, em especial, dos riscos
envolvendo a segurança do processo de votação, estudos esses efetivados
em caráter permanente pelas áreas técnicas do Tribunal Superior Eleitoral.”
NE: Proposta de utilização de microcomputador em substituição às urnas
eletrônicas.
(Res. no 21.606, de 18.12.2003, rel. Min. Barros Monteiro.)


