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AGRAVO REGII,4ENTAL. RECURSO CONTRA EXPÉDICÂO

DE

DIPLOMA. NEGATIVA DE SEGUII4ENÍO AO
TfiDOScTBt IDÂDt-, QLIrÂ(ÁO E-rl OoÂr . CO\DICÀO DL
ELE6IBILIDADE. AUSÊNCIÂ. NÀO CABII4ENTO DE R'ED.
AGRÂVO.

E IMPROVIDO-

ÀCRÂVO

1.

'ONHECIDO

Não cabe ao

relator nega. seguirento â

2,

ãgravô

Nêo cêbe rêcurso cortrã êxpêdiçãô de diploma
Íundâdo êm áusên.iâ de condiÇão de elegibitidade.
conhecido e improvidô.

Amazonas, Por unênimidàdê, pe1ô cónhecinento
o .9.à!o .ecimêntà1.

e
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0 senior ruiz Dihis da costa Braga (relator): Iratã-se
de agravo .êCimentã1 (f1s. 5s 53) interposto por GILBERTo
FERREIRÁ LI5B0A cont.a decisào monoc.áttca que negôu
seguimento êo re.urso.ôntrê Éxpêdição dê diptôma intêrpostÕ
pelo Àeràvãnte sob o seeui.te fundamento:

l.,,I

con+ôníê nê.ônhê.€

o próprio Reco..entej a

êlêgibilidàdê, .ujâ âúsênciâ náô sÊ .on+undê .om
in€1êCibilidàdê, quê é ô +undâmêôtô dô

RaÉD

sus.itâdo

(cód. Eleito.ã1, a.t. 16r, r), sêndô pacífi.o nêstã
Co.te quê em fâce dâ nâtun€zã restnitã e nêCâtivâ dà5
no.mâs sobre inelêCibilidàdê é v€dàdà à suà
inte.pretação êrtensivâ (Â.. rRE-Âx n, 675/2612, rê1.
luiz Marco antonio Pinto da côsta, P\Ess 12,9.2or2),
Pô. outro 1àdo, aindà quê se pudessê intênpretâ. a
ausêô.ia de .ondição de elegibilidade .omo uma
inê1êgtb11idâde, està, para Íundamentà. RcED, deve ser
súpêrvêniente, a5sim entendida (omo aquelã que surgê
àpós ô rêgist.o e não aquela quej emborà p.eexistente,
$nútê +ja conhecida posteniormente à fase do
rêgist.ô dê .aididaturàj conforme ju.ispnudêncià do
I.ibunà1 supêriô. É1êltô.â1 (agRg-RÊsPÊ 1s991/BA, rêt-

flin.

Annaldo Vêrsiãni,

alí ,.M.2ar1).

Aduz o Agràvante que:

1...1 no .aso, ã .ondição dê êlêgibilidàd€ nãô

.ô.templàdé oeto qe.o-:do diu .cspê: o ao .er .ào
.ônpà,e' e'to c5 -.1ê.. .c-ào pet" qr"l o nê5mo rào
têriâ quitação eleitoralr bêm conoj estaria inetegivet
.à ô0o'lr.:dêde do pteiro e -o pre-er le no'ento.

Y
<,
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A condição de eleaibilidàdê (fãIta de quttãçãô
elêito.ál), no presêntê cãso, ten nâtú.êzã
constltuclonal, iu5tàmêntê, porque dlz .e§pêtto à
obrigatoriedade do voto e ã suâ consequêhcia iurídt.a,
Â ôbrl8âtôriêdadê do voto tem naturêza constitucional,

na fornã do

àrt. 14, § u, 1, da constituição

dà

I...1

É incoítroverso quê o Recorrido
iietêgÍlel, não por una disposição nêrãm.nte
lnfraconstitucionál - quitação eteitoràl, mãs pelà
exigência do disposto do a.t. 14r § 1e, rr da

constltulção da .epúb1icâ, que diz respeito ão voto
obrlsatório, não cumprido peto mesmo,

contrarrazõês, os Ágrâvâdos pu8na6 pela negativa
vez quê não teria infirmado
sesuinênto âo
râzões de decidir dá decisão agravadâ (Í1s. 63-68),
Em

Há pâ.ê.ê.

es..ito da lavra do Procurádo.

Eleito.al, en prelÍminar,

Regional

negatlva de seguinênto áo
âgravo reglmental, e, no nérito, Pêro sêu inprovimento (f1s.
pê14

11-7J).

sênhor lulz Dihis dã costâ BreEâ (relator): Êm
prêliminar, defendê o II4PE a negativà de seguimento aô ag.êvo

o

já
que:
-#:êssê .êspêito, està cdrte dêcldlu

sraP 2a6120t3
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É fi.nê à jurisp.udência dêsta cortê no sentido da
.ompetên.iã dô .êlator pã.â neeãn seguimento á
recurso, conslde.ando quê a compêtênciâ do .otegiado
Ítca preservadà ên facê dâ pnevisão de ag.avô
(Ac.

n.

776/2072, .eI
dê Souza, PSESS 1l.10.2012)
TRE Al4

luizà Mà.iâ Lúcia

Gomes

certo que cabe ao relato. neÊa. seguinento a recurso.
Isto não obstante, embo.a o agravo regimentâ1 sêja uma
espécie de recurso, ê suâ têgalidadê rêsidê J!staaente na
possibilidade dà interposição dê ag.avo regimertal contra a
decisão monocrática do relator quê ôêgou seguimento ao
.ecurso origirÉrio, p.eservêrdo â .ôrpêtên.iâ dô colegiado,
.onÍôrmê prê.edê.tê citado.
É

Portânto) nãô podê o .êlator ne8êr seguimento a a8ravo
negimentê1. Interposto o agravor cabe ao relator êpenas
rêconsiderar sua decisào ou submeter o agravo ao julgêmênto
do T.ibunal) nos terfrô5 do art, 110 do Rêginênto Irterno
deste Regional, i, verbis:

Art. 130, 0
protato. da

agravô
decisàô
.econside.ar o sêu âtô
Tribunâ1, .ônpútàndô-sê

Por outro lado, a questão relêtiva à êfetivá lnpugnação
dãs rázôês dê dêcidir dâ decisâo agrâvêda é uma questãô dê
mérito do ag.âvo rêgihêntêt.

j

expostor votor

em

pêlâ rêJêtção

da

desa.ôrdó .or ô pêrecer
prêliminar de negativá de
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o

sênho. Juiz Dimis da costa Bragâ (relâto.): No
mé.ito, entendo quê o Ágnãvãnte efetivamente impugrou às
.azões dê decidir da decisão ag.avêda, nâ nêdidã ên que €sta
Íundêrcntou-se no fâto de que a ausência de quitação
eleitoral é unâ .ôndição de elegibilidade, que .ão se
confurde com a inelegibilidade âpta á ênsêjêr RCED com base
no art.262, I, do Código Eleito.al, e/ nas razões do
ê8ravo, ô Agravante defende a tesê de que, na hipóte5e dos
êutos, a ausênciê dê quitãção êleitonal referente à ausência

constitui tánbêm
rnêlêgrbilidàde
corstitucional por violôção ao art. 14, § llJ I, da ca.tà
,4àgna, q!ê prescreve a obrlgâto.iedade do voto para os
raiorês dê dêzóitô â.ôç.

Á êssê .êspeito, cumpre nota., de inicio) que é
inegável que â quitáção eteitoral constitui condlção de
eleglbtlidàdê de natureza irfraconstituctonat, uíâ vêz
prevlstê nô ârt. 11, § 1r, w, àa tei n. 9,sa4/97, in
ant. 11.

I...l

§ 1! 0 pêdido dê.êCistno

deve

sêgúintes do.umentos:

t. .l
cêrtidãô dê quítacãó eleito.alj

AgRg-RCED

3-51.2€13.6.64

Também

é.erto qle o § 7q do nêsno antieô prevê que

.ertidào dê quitaçãó eleitôral abrângê.á, êntre out.os,
reqúLar exercício da voto,

0côr.e quê isso não significa que é a ausência às
urnas, po. si só, que implicê nê Íattê de quitacão eleitoral

ê

enp.êstan

thê .ar;tê. .onstit!ciona1,

como pretende o

Coí efêito, nà hipótesê, a quitãção êleitoral não 5e
.esume ao exerci.io do voto, mãs sin ào requLdr exercÍcio do
voto, uma vez que a ausência às urnês pode ser rêgu1ârizádâ
nedia.te justtÍi.âtiva ôu pá8âmênto de nulta, suprindo ê
falta, nos ternos do a.t. 7s do código Éleitora1, i, verbis:

Ânt, 7e 0 êlêito. que dêixâr dê votar e não se
justifi.ar pê.ãnt€ o Juiz El€ito.â1 âté trintê dtas
âpós à rêa1izãçào dã eteição incorrerá na nurta de
t.ês a d€z po..ênto sobre o sâlário minimo dâ.e81ão,
impostâ p€Io ruiz Éteitonat e .obradâ ôa +orna
o.êvistâ ôo

aft.

367.

0u selê, a quitâçãô €leitô.al ôão sê confunde com a
obrigêtoriedade constitucional do exercicio dó votor ura vêz
qle nesmo o êleiton que nào votêr en mênoscabo ao disposto
no a.t. 14, § 1!, I) dà constituiçãô Fede.al - podê.á obter
â quitâcão elêitorâ1 rediênte justifi.ãtiva oú pagamêrtô dê
mu1ta, nôs tê.nos dá 1ê8islaçào inf.aconstitucional. A
ausência de quitação

dê t.(l:Í.iàliv.

eleitoral decorre,

na verdade, da

faltà

F de pdgàr"'lo dà n l'à oôr àu(À-.ià à.

ãpertadã)
náo h; norná 1êgàl ou
constitucional pnescrêvendo que o cidadão é inetegivê1 por
votado, o que há é a p.evisão inf .acônstitucionà1

Em sintesê

(il..hNs
.,?:
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dê que o cidêdão car€ce dê condiÇào dê ê1êgibilidêdê sê fão
êstivê. quite coh a lustiça Eleitoral.

Er caso semelhantê, o Í.ibunal supêrio. Eleito.âI
dê.ldtú que ausêrciã dê dohicilio êlêitoral nâ
circunscriÇão,

mesno sendo una

co.dição dê elegibilidade

de

nãturezà corstituclonal (cF, art. 14, § lr, IV), ião ênsêjâ
RCED cor base no art. 262, I) do Cód18ô Eleitô.:1, que exige

a ocô.rên.iâ de inelegibitidade (RCED 652l5p, reI.
Fernando Neves, O) 25,6.20O4)
Nesse nesmô

,,]in.

.

se.tidó, Iê.lonâí cârlôs vellôsó ê

nê1bêf

as condições de elegibitidade ôão podên

se.
confundidas como.âu5âs d€ inelegibitidade, hêja vista
que êstas âpenas o.or.€m quando as p.imei.as foneí
atestadas. as segundas atestam uma desvaloração em
retação à detenminada situação ju.idica qu€ pode
e-sejd_ cbrào de podê p.onóÍ:(o ot po il:.o: j; .!
condiÇôês de etegibilidade são nequisitos minimos que

deven ser ertgidos a todos os cidadãos para se
candidàtarên e partictpà.en ativaúente do prôcês5o

Às inetegibilidàdes constitucionais sào às que estão
.óntidãs nâ Lei
ser .1ãssifi.adâs ên
àbsôIútâs ê .ê1âtivâs- E1âs ãb.aiÊem os sêEútôtês
cásos: inàlistávêisj ànà1ràbêtôs; rêê1êtcãô a .ãr30s
do Exêcutivoj o .ônjug€ € os pà.êntês do Prêsidênt€ da
Repúbli.a, gov€rnadôrês, p.êÍêitôs ê dê sêús

súbstitutosj inàbilitàçãô pàrã

ô

exercício d€ funçào púb1i.à,1

é taxativor uma vez quer por sê t.atar dê
.ê§tritivã dê dinêitô ê dê un ni.ê1tô fundàmêntã1

Essê ro1
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é o pleno exercício dá cidada.iàJ que inclui o direito
dê sêr votado (ius hanorun) - é vedada a tnt€ryrêtação
êxtensiva (Ac. -ÍRE-Iü,I' n. 67s/20!2) rel. ruiz l4arco Áftonio
como

Pinto dà Costa,

PoFtanto,

constitui

PSÉSS

a

72.9.2O72).

de quitação êIêitorêI nãô
e sequer possui natureza

ausência

lneleSlbilidadê

Pelo expostoJ voto'

em

harnonia con

mintste.iâ1, pê1ó conhecinento e

parece.
improvimênto do âgrâvo

rêslmênta1.
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