RESOLUÇÃO Nº 23.548
INSTRUÇÃO Nº 0604339-51.2017.6.00.0000 – CLASSE 19 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Luiz Fux
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Dispõe sobre a escolha e o registro de
candidatos para as eleições.

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral e o art. 105 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, RESOLVE:
Art. 1º Esta resolução disciplina os procedimentos relativos à
escolha e ao registro de candidatos nas eleições aos cargos de Presidente da
República, Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador e Deputados
Federal, Estadual e Distrital.

CAPÍTULO I
DOS PARTIDOS POLÍTICOS E DAS COLIGAÇÕES

Art. 2º Poderá participar das eleições o partido político que, até
6 (seis) meses antes, tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data
da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto
partidário (Lei nº 9.504/1997, art. 4º; Lei nº 9.096/1995, art. 10, parágrafo único,
inciso II; e Res.-TSE nº 23.465/2015, arts. 35 e 43).
Art. 3º É assegurada aos partidos políticos autonomia para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem
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obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual ou distrital (Constituição Federal, art. 17, § 1º).
Art. 4º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou
para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação
para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o
pleito majoritário (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, caput).
Art. 5º Na coligação para as eleições proporcionais, podem
inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante, em
número sobre o qual deliberem, observado o art. 20 (Lei nº 9.504/1997, art. 6º,
§ 3º, inciso I).
Art. 6º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a
junção de todas as siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela
atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao
processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários
(Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º).
§ 1º A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir
ou fazer referência a nome ou a número de candidato, nem conter pedido de
voto para partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º-A).
§ 2º A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas
de coligações, observadas, no que couber, as regras constantes desta
resolução relativas à homonímia de candidatos.
§ 3º O partido político coligado somente possui legitimidade
para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade
da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de
candidatos (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 4º).
Art. 7º Na formação de coligações, devem ser observadas,
ainda, as seguintes normas (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 3º, III e IV):
I – os partidos políticos integrantes de coligação devem
designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente
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de partido político no trato dos interesses e na representação da coligação no
que se refere ao processo eleitoral;
II – a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral
pela pessoa designada na forma do inciso I deste artigo ou por delegados
indicados pelos partidos políticos que a compõem, podendo nomear até:
a) quatro delegados perante o tribunal regional eleitoral;
b) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES

Art. 8º A escolha de candidatos pelos partidos políticos e a
deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a
5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário, lavrando-se a respectiva ata e a lista de
presença em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
arts. 7º e 8º).
§ 1º A ata da convenção e a lista dos presentes serão
digitadas no Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex),
desenvolvido pelo TSE, devendo a mídia ser entregue no tribunal eleitoral ou
transmitida via internet pelo próprio CANDex, até o dia seguinte ao da
realização da convenção, para:
I – publicação na página de internet do tribunal eleitoral
correspondente (art. 8º da Lei nº 9.504/1997); e
II – integrar os autos de registro de candidatura.
§ 2º O Sistema CANDex poderá ser obtido nos sítios
eletrônicos dos tribunais eleitorais.
§ 3º O livro de que trata o caput poderá ser requerido pela
Justiça

Eleitoral

apresentadas.

para

conferência

da

veracidade

das

informações
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§ 4º Em caso de omissão do estatuto sobre normas para
escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações, caberá
ao órgão de direção nacional do partido político estabelecê-las, publicando-as
no Diário Oficial da União até 180 (cento e oitenta) dias da eleição e
encaminhando-as

ao

TSE

antes

da

realização

das

convenções

(Lei nº 9.504/1997, art. 7º, § 1º; e Lei nº 9.096/1995, art. 10).
§ 5º Para a realização das convenções, os partidos políticos
poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos
causados com a realização do evento (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, § 2º).
§ 6º Para os efeitos do § 5º, os partidos políticos deverão:
I – comunicar por escrito ao responsável pelo local, com
antecedência mínima de uma semana, a intenção de nele realizar a
convenção;
II – providenciar a realização de vistoria, às suas expensas,
acompanhada por representante do partido político e pelo responsável pelo
prédio público;
III – respeitar a ordem de protocolo das comunicações, na
hipótese de coincidência de datas de pedidos de outros partidos políticos.
Art. 9º Nas convenções partidárias, em cada circunscrição,
será sorteado o número com o qual cada candidato concorrerá, consignando
na ata o resultado, observado o que dispõem os arts. 16 e 17 desta resolução
(Código Eleitoral, art. 100, § 2º).
Art. 10. Se, na deliberação sobre coligações, a convenção
partidária de nível inferior se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas
pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse
órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 7º, § 2º).
§ 1º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de
convenção partidária na condição estabelecida no caput deste artigo deverão
ser comunicadas à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) dias após a data-limite para o
registro de candidatos pelos partidos do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997,
art. 7º, § 3º).
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§ 2º Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de
novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça
Eleitoral nos 10 (dez) dias subsequentes à anulação, observado o disposto no
art. 68 desta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 7º, § 4º).

CAPÍTULO III
DOS CANDIDATOS

Art. 11. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo
eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de
incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade (Código Eleitoral, art. 3º, e Lei Complementar nº 64/1990,
art. 1º).
§ 1º São

condições de

elegibilidade, na forma

da

lei

(Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c):
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
a) 35 (trinta e cinco) anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador;
b) 30 (trinta) anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal;
c) 21 (vinte e um) anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital.
§ 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como
condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 2º).

Inst nº 0604339-51.2017.6.00.0000/DF

6

§ 3º É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o
requerente tenha filiação partidária (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 14).
Art. 12. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses e
estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo
(Lei nº 9.504/1997, art. 9º).
§ 1º Havendo fusão ou incorporação de partidos políticos após
o prazo estabelecido no caput, será considerada, para efeito de filiação
partidária, a data de filiação do candidato ao partido político de origem
(Lei nº 9.504/1997, art. 9º, parágrafo único).
§ 2º É facultado ao partido político estabelecer, em seu
estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos em lei com vistas
a candidaturas a cargos eletivos (Lei nº 9.096/1995, art. 20).
§ 3º Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do
partido com vistas a candidatura a cargos eletivos não podem ser alterados no
ano da eleição (Lei nº 9.096/1995, art. 20, parágrafo único).
Art. 13. São inelegíveis:
I – os inalistáveis e os analfabetos (Constituição Federal,
art. 14, § 4º);
II – no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou do Distrito Federal ou de quem os haja
substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição (Constituição Federal, art. 14, § 7º);
III – os que se enquadrarem nas hipóteses previstas na
Lei Complementar nº 64/1990.
Art. 14. O Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e quem os houver sucedido ou substituído no
curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente
(Constituição Federal, art. 14, § 5º).
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Presidente

da

República

ou

os

Governadores reeleitos não poderão candidatar-se ao mesmo cargo nem ao
cargo de vice para mandato consecutivo na mesma circunscrição (Res.-TSE
nº 22.005/2005).
Art. 15. Para concorrer a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito
(Constituição Federal, art. 14, § 6º).

CAPÍTULO IV
DO NÚMERO DOS CANDIDATOS E DAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS

Art. 16. A identificação numérica dos candidatos observará os
seguintes critérios (Lei nº 9.504/1997, art. 15, I a III):
I – os candidatos aos cargos de Presidente da República e
Governador concorrerão com o número identificador do partido político ao qual
estiverem filiados;
II – os candidatos ao cargo de Senador concorrerão com o
número identificador do partido político ao qual estiverem filiados, seguido de
um algarismo à direita;
III – os candidatos ao cargo de Deputado Federal concorrerão
com o número identificador do partido político ao qual estiverem filiados,
acrescido de dois algarismos à direita;
IV – os candidatos aos cargos de Deputado Estadual ou
Distrital concorrerão com o número identificador do partido político ao qual
estiverem filiados acrescido de três algarismos à direita.
Parágrafo único. Os candidatos de coligações, nas eleições
majoritárias, serão registrados com o número da legenda do respectivo partido
e, nas eleições proporcionais, com o número da legenda do respectivo partido,
acrescido do número que lhes couber, observado o disposto no caput
(Lei nº 9.504/1997, art. 15, § 3º).
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Art. 17. Aos partidos políticos fica assegurado o direito de
manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos
candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram
atribuídos na eleição anterior, para o mesmo cargo (Lei nº 9.504/1997,
art. 15, § 1º).
§ 1º Os detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual
ou Distrital que não queiram fazer uso da prerrogativa de que trata o caput
poderão requerer novo número ao órgão de direção de seu partido político,
independentemente do sorteio a que se refere o art. 9º desta resolução (Código
Eleitoral, art. 100, § 2º, e Lei nº 9.504/1997, art. 15, § 2º).
§ 2º Aos candidatos de partidos políticos resultantes de fusão,
será permitido:
I – manter os números que lhes foram atribuídos na eleição
anterior para o mesmo cargo, desde que o número do novo partido político
coincida com aquele ao qual pertenciam;
II – manter, para o mesmo cargo, os dois dígitos finais dos
números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para a Câmara dos
Deputados e os três dígitos para as Assembleias Legislativas e Câmara
Distrital quando o número do novo partido político não coincidir com aquele ao
qual pertenciam, desde que outro candidato não tenha preferência sobre o
número que vier a ser composto.

CAPÍTULO V
DO REGISTRO DOS CANDIDATOS
Seção I
Do Número de Candidatos a Serem Registrados

Art. 18. Não é permitido registro de um mesmo candidato para
mais de um cargo eletivo (Código Eleitoral, art. 88, caput).
Art.19. Cada partido político ou coligação poderá requerer
registro de (Constituição Federal, art. 46, §§ 1º a 3º, e Código Eleitoral, art. 91,
caput e § 1º):
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I – um candidato a Presidente da República com seu respectivo
Vice;
II – um candidato a Governador, com seu respectivo Vice, em
cada Estado e no Distrito Federal;
III – um candidato ao Senado Federal em cada Unidade da
Federação, com dois suplentes, quando a renovação for de um terço; ou dois
candidatos, com dois suplentes cada um, quando a renovação for de dois
terços.
Art. 20. Cada partido político ou coligação poderá registrar
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa e as
Assembleias Legislativas no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do
número de lugares a preencher, salvo nas Unidades da Federação em que o
número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a
12 (doze), para as quais cada partido político ou coligação poderá registrar
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital no total de
até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas.
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste
artigo, será sempre desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a
1 (um), se igual ou superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º).
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido político ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta
por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
sexo (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º).
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo,
qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual
mínimo estabelecido para um dos sexos e desprezada no cálculo das vagas
restantes para o outro sexo (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidatos para cada sexo
terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido
político ou coligação e deverá ser observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição.
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§ 5º O deferimento do pedido de registro do partido político ou
coligação ficará condicionado à observância do disposto nos parágrafos
anteriores, atendidas as diligências referidas no art. 37.
§ 6º No caso de as convenções para a escolha de candidatos
não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de
direção dos respectivos partidos políticos poderão preencher as vagas
remanescentes, requerendo o registro até 30 (trinta) dias antes do pleito
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 5º).
§ 7º O partido político, concorrendo por si ou coligado,
observada a limitação estabelecida no caput, poderá requerer o registro de até
100 candidatos ao cargo de Deputado Federal, em decorrência do disposto no
inciso II do art. 15 da Lei nº 9.504/1997.

Seção II
Do Pedido de Registro

Art. 21. Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da
República serão registrados no Tribunal Superior Eleitoral; os candidatos a
Governador e Vice-Governador, a Senador e respectivos suplentes, e a
Deputado Federal, Estadual ou Distrital serão registrados nos tribunais
regionais eleitorais (Código Eleitoral, art. 89, I e II).
§ 1º O registro de candidatos a Presidente e Vice-Presidente e
a Governador e Vice-Governador far-se-á sempre em chapa única e indivisível,
ainda que resulte na indicação de coligação (Código Eleitoral, art. 91, caput).
§ 2º O registro de candidatos a Senador far-se-á com os
respectivos suplentes (Constituição Federal, art. 46, § 3º, e Código Eleitoral,
art. 91, § 1º).
Art. 22. Os partidos políticos e as coligações solicitarão aos
tribunais eleitorais o registro de seus candidatos até as 19 (dezenove) horas do
dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, caput).
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§ 1º Os pedidos serão obrigatoriamente elaborados no Módulo
Externo do Sistema de Candidaturas – CANDex, e gravados em mídia
eletrônica, a qual deverá ser entregue no tribunal eleitoral, observado o
prazo-limite previsto no

caput (Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput, e

Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 1º).
§ 2º O pedido mencionado no caput poderá ser transmitido via
internet pelo CANDex até as 24 (vinte e quatro) horas do dia 14 de agosto,
caso em que os arquivos gerados pelo CANDex, contendo os documentos
previstos nos incisos III a VI do art. 28 desta resolução, deverão ser entregues,
separadamente, em mídia eletrônica, na secretaria do tribunal eleitoral até as
19 (dezenove) horas do dia 15 de agosto do ano da eleição.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o CANDex emitirá
recibo de entrega consignando o horário em que foi transmitido o pedido de
registro.
Art. 23. Os pedidos de registro serão compostos pelos
seguintes formulários gerados pelo CANDex:
I – Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP);
II – Requerimento de Registro de Candidatura (RRC);
III – Requerimento de Registro de Candidatura Individual
(RRCI).
Parágrafo único. Os formulários deverão ser impressos,
assinados e mantidos pelos respectivos subscritores, e poderão ser requeridos
pela Justiça Eleitoral para conferência da sua veracidade.
Art. 24. O pedido de registro será subscrito:
I – no caso de partido isolado, pelo presidente do órgão de
direção estadual ou por delegado registrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias (SGIP);
II – na hipótese de coligação, pelos presidentes dos partidos
políticos coligados, ou por seus delegados, ou pela maioria dos membros dos
respectivos órgãos executivos de direção, ou por representante ou delegado da
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coligação designados na forma dos incisos I e II do art. 7º (Lei nº 9.504/1997,
art. 6º, § 3º, inciso II).
Parágrafo único. Os subscritores do pedido de registro
deverão informar, no CANDex, os números do seu título eleitoral e CPF.
Art. 25. O formulário DRAP deve ser preenchido com as
seguintes informações:
I – nome e sigla do partido político;
II – nome da coligação, siglas dos partidos políticos que a
compõem, nome, CPF e número do título eleitoral de seu representante e de
seus delegados (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 3º, inciso IV);
III – datas das convenções;
IV – cargos pleiteados;
V – telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens
instantâneas para comunicação com a Justiça Eleitoral;
VI – endereço eletrônico para recebimento de comunicações;
VII – endereço completo para recebimento de comunicações;
VIII – telefone fixo (Lei nº 9.504/1997, art. 96-A);
IX – lista com o nome, número e cargo pleiteado pelos
candidatos.
Parágrafo único. Os formulários DRAP deverão ser impressos,
assinados e mantidos pelos respectivos subscritores e poderão ser requeridos
pela Justiça Eleitoral para conferência da sua veracidade.
Art. 26. O formulário RRC deve ser preenchido com as
seguintes informações:
I – dados pessoais: título de eleitor, nome completo, data de
nascimento, Unidade da Federação e Município de nascimento, nacionalidade,
sexo, cor ou raça, estado civil, ocupação, grau de instrução, indicação de
ocupação de cargo em comissão ou função comissionada na administração
pública, número da carteira de identidade com o órgão expedidor e a Unidade
da Federação, número de registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
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II – dados para contato: telefone móvel que disponha de
aplicativo de mensagens instantâneas para comunicação com a Justiça
Eleitoral, endereço eletrônico para recebimento de comunicações, endereço
completo para recebimento de comunicações, telefone fixo e endereço fiscal
para atribuição de CNPJ;
III – dados do candidato: partido político, cargo pleiteado,
número do candidato, nome para constar da urna eletrônica, informação se é
candidato à reeleição, qual cargo eletivo que ocupa e a quais eleições já
concorreu;
IV – declaração de ciência do candidato de que deverá prestar
contas à Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição ou
indeferimento, cassação ou cancelamento do registro;
V – autorização do candidato;
VI – o endereço eletrônico onde estão disponíveis as propostas
defendidas pelo candidato a Governador de Estado e a Presidente da
República.
§ 1º Os formulários RRC devem ser impressos, assinados
pelos candidatos e mantidos sob a guarda dos respectivos subscritores e
podem ser requeridos pela Justiça Eleitoral para conferência da sua
veracidade.
§ 2º O formulário RRC pode ser subscrito por procurador
constituído por instrumento particular, com poder específico para o ato
(Acórdão no REspe nº 2765-24.2014.6.26.0000).
§ 3º Caso as propostas previstas no inciso VI não estejam
disponíveis em sítio na internet, o documento deve ser anexado ao CANDex
para entrega com o pedido de registro, nos termos do § 2º do art. 22 desta
resolução.
Art. 27. O nome indicado para ser utilizado na urna eletrônica
terá no máximo 30 (trinta) caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes,
podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou
nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça
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dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo
ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome
a ser inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes
a qualquer órgão da administração pública direta, indireta federal, estadual,
distrital e municipal.
Art. 28. O formulário RRC deve ser apresentado com os
seguintes documentos anexados ao CANDex:
I – relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
II – fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a
vice e suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
inciso VIII):
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) cor de fundo uniforme, preferencialmente branca;
d) características: frontal (busto), trajes adequados para
fotografia oficial e sem adornos, especialmente aqueles que tenham conotação
de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento pelo
eleitor;
III – certidões criminais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11,
§ 1º, inciso VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem
foro por prerrogativa de função;
IV – prova de alfabetização;
V – prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI – cópia de documento oficial de identificação.
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§ 1º O partido político ou a coligação deve manter em sua
posse uma via impressa da relação de bens assinada pelo candidato, que pode
ser requerida pela Justiça Eleitoral para conferência da sua veracidade.
§ 2º A relação de bens do candidato de que trata o inciso I do
caput pode ser subscrita por procurador constituído por instrumento
particular, com poder específico para o ato (Acórdão no REspe nº 2765-24.
2014.6.26.0000).
§ 3° A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser
suprida por declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em
ambiente individual e reservado, na presença de servidor da Justiça Eleitoral.
§ 4° Está dispensada a apresentação de certidões emitidas
pela própria Justiça Eleitoral.
§ 5º No caso de as certidões a que se refere o inciso III do
caput serem positivas em decorrência de homonímia e não se referirem ao
candidato, este pode apresentar declaração de homonímia a fim de afastar as
ocorrências verificadas (Lei nº 7.115/1983; e Decreto nº 85.708/1981).
§ 6º Fica facultada aos tribunais eleitorais a celebração de
convênios para o fornecimento de certidões de que trata o inciso III do caput.
Art. 29. Os requisitos legais referentes à filiação partidária,
domicílio eleitoral, quitação eleitoral e inexistência de crimes eleitorais são
aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da
Justiça

Eleitoral,

sendo

dispensada

a

apresentação

de

documentos

comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, incisos III,
V, VI e VII).
§ 1° A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger
exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do
voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os
trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter
definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral.
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§ 2° Para fins de verificação da quitação eleitoral de que trata
o § 1°, são considerados quites aqueles que:
I – condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data do
julgamento do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o
pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido;
II – pagarem a multa que lhes couber individualmente,
excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo
quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do
mesmo fato.
Art. 30. Na hipótese de o partido político ou a coligação não
requerer o registro de seus candidatos, estes podem fazê-lo no prazo máximo
de 2 (dois) dias seguintes à publicação do edital de candidatos do respectivo
partido político pelo tribunal eleitoral, com as informações e os documentos
previstos nos arts. 26 e 28 desta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º).
§ 1º O pedido deve ser obrigatoriamente elaborado no Sistema
CANDex e gravado em mídia a ser entregue no tribunal eleitoral até as 19
(dezenove) horas, observado o prazo-limite estabelecido no caput (Lei
nº 9.504/1997, art. 11, caput), não sendo possível a transmissão pela internet.
§ 2º Caso o partido político ou a coligação não tenha
apresentado o formulário DRAP, o respectivo representante será intimado, de
ofício, pela secretaria do tribunal eleitoral para fazê-lo no prazo de 3 (três) dias.
Art. 31. No caso de ser requerido pelo mesmo partido político
mais de um pedido de registro de candidatura para o mesmo cargo,
caracterizando dissidência partidária, a Justiça Eleitoral procederá à inclusão
de todos os pedidos no Sistema de Candidaturas (CAND), certificando a
ocorrência em cada um dos pedidos.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, serão
observadas as seguintes regras:
I – serão inseridos na urna eletrônica apenas os dados do
candidato vinculado ao DRAP que tenha sido julgado regular;
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II – não havendo decisão até o fechamento do Sistema de
Candidaturas (CAND) e na hipótese de haver coincidência de números de
candidatos, competirá à Justiça Eleitoral decidir, de imediato, qual dos
candidatos com o mesmo número terá seus dados inseridos na urna eletrônica;
III – os pedidos de registro serão distribuídos ao mesmo relator
para processamento e julgamento em conjunto.

Seção III
Do Processamento do Pedido de Registro

Art. 32. Os pedidos de registro de candidaturas recebidos pela
Justiça Eleitoral são autuados e distribuídos automaticamente no Sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe Registro de Candidatura (RCand).
Parágrafo único. Os processos de Registro de Candidatura
(RCand) tramitam obrigatoriamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico
(PJe).
Art. 33. Na autuação, adotam-se os seguintes procedimentos:
I – o DRAP e os documentos que o acompanham constituem o
processo principal dos pedidos de registro de candidatura;
II – cada

RRC e

os documentos que o

acompanham

constituem o processo de cada candidato, distribuído por prevenção ao relator
do respectivo DRAP.
§ 1º Os

processos

dos

candidatos

são

associados

automaticamente no PJe ao processo do partido político ou coligação.
§ 2º Os pedidos de registro para os cargos majoritários de uma
mesma chapa devem ser associados no PJe para julgamento conjunto.
§ 3º Os processos associados relativos a candidatos de uma
mesma chapa tramitam independentes, ainda que haja recurso, remetendo-se
para a instância superior apenas o processo em que houver a interposição de
recurso.
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Art. 34. Após o recebimento dos pedidos, os dados serão
encaminhados automaticamente à Receita Federal para fornecimento, em até
3 (três) dias úteis, do número de registro no CNPJ (Lei nº 9.504/1997,
art. 22-A).
Art. 35. Depois de verificados os dados dos processos, a
Secretaria Judiciária deve providenciar imediatamente a publicação do edital
contendo os pedidos de registro para ciência dos interessados no Diário da
Justiça Eletrônico (DJE) (Código Eleitoral, art. 97, § 1º).
§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo,
correrá:
I – o prazo de 2 (dois) dias para que o candidato escolhido em
convenção requeira individualmente o registro de sua candidatura, caso o
partido político ou a coligação não o tenha requerido, na forma prevista no
art. 30 desta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º);
II – o prazo de 5 (cinco) dias para a impugnação dos pedidos
de registro de candidatura requeridos pelos partidos políticos ou coligações
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º).
§ 2º Decorrido o prazo a que se refere o inciso I do § 1º e
havendo pedidos individuais de registro de candidatura, será publicado edital,
passando a correr, para esses pedidos, o prazo de impugnação previsto no
inciso II do § 1º.
§ 3º Não havendo impugnação ao DRAP e aos RRCs, o PJe
registrará o decurso do prazo do inciso II do § 1º nos respectivos autos.
Art. 36. Encerrado o prazo de impugnação ou, se for o caso, o
de contestação, a Secretaria Judiciária informará, para apreciação do relator:
I – no processo principal (DRAP):
a) a situação jurídica do partido político na circunscrição;
b) a realização da convenção;
c) a legitimidade do subscritor para representar o partido
político ou a coligação;
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d) o valor máximo de gastos de campanha;
e) a observância dos percentuais a que se refere o art. 20.
II – nos processos dos candidatos (RRC e RRCI):
a) a regularidade do preenchimento do pedido;
b) a verificação das condições de elegibilidade descritas no
art. 12;
c) a regularidade da documentação descrita no art. 28;
d) a validação do nome e do número com o qual concorre, do
cargo, do partido político, do sexo e da qualidade técnica da fotografia, na urna
eletrônica.
Parágrafo único. A verificação dos dados previstos na alínea d
do inciso II será realizada pela Secretaria Judiciária por meio do Sistema de
Verificação e Validação de Dados e Fotografia.
Art. 37. Constatada qualquer falha, omissão ou ausência de
documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no que se refere à
inobservância dos percentuais previstos no § 4º do art. 20, o partido político, a
coligação ou o candidato será intimado, de ofício, pela Secretaria Judiciária,
para que o vício seja sanado no prazo de 3 (três) dias, na forma prevista nesta
resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 3º).
Parágrafo

único. As

intimações

serão

realizadas,

preferencialmente, pelo mural eletrônico ou por outro meio eletrônico que
garanta a entrega ao destinatário.

Seção IV
Das Impugnações

Art. 38. Cabe a qualquer candidato, partido político, coligação
ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, caput).
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ao

registro

de

candidatura

exige

representação processual e será peticionada diretamente no PJe.
§ 2º A impugnação, por parte do candidato, do partido político
ou da coligação, não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, § 1º).
§ 3º Não

pode

impugnar

o

registro

de

candidato

o

representante do Ministério Público que, nos 2 (dois) anos anteriores, tenha
disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido político ou exercido
atividade político-partidária (Lei Complementar nº 64/1990, art. 3º, § 2º, e
Lei Complementar nº 75/1993, art. 80).
§ 4º O impugnante deve especificar, desde logo, os meios de
prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando
testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis) (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 3º, § 3º).
Art. 39. Terminado o prazo para impugnação, o candidato, o
partido político ou a coligação devem ser intimados, na forma do parágrafo
único do art. 37 desta resolução, para, no prazo de 7 (sete) dias, contestá-la ou
se manifestar sobre a notícia de inelegibilidade, juntar documentos, indicar rol
de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive
documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições
públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos
que estiverem tramitando em segredo de justiça (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 4º).
Parágrafo único. A contestação, subscrita por advogado, deve
ser apresentada diretamente no PJe.
Art. 40. Decorrido o prazo para contestação, caso não se trate
apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, o relator deve
designar os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do
impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes
que as tiverem arrolado, após notificação judicial realizada pelos advogados
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, caput).
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§ 1º As testemunhas do impugnante e do impugnado devem
ser ouvidas em uma só assentada (Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, § 1º).
§ 2º Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o relator deve proceder
a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, § 2º).
§ 3º No prazo de que trata o § 2º, o relator pode ouvir
terceiros, referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos
e das circunstâncias que possam influir na decisão da causa (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 5º, § 3º).
§ 4º Quando qualquer documento necessário à formação da
prova se achar em poder de terceiro, o relator pode, ainda, no mesmo prazo de
5 (cinco) dias, ordenar o respectivo depósito (Lei Completar nº 64/1990,
art. 5º, § 4º).
§ 5º Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento,
ou não comparecer a juízo, pode o relator expedir mandado de prisão e
instaurar processo por crime de desobediência (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 5º, § 5º).
Art. 41. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes
poderão apresentar alegações, no PJe, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
sendo os autos conclusos ao relator no dia imediato, para julgamento pelo
tribunal (Lei Complementar nº 64/1990, arts. 6º e 7º, caput).
Parágrafo único. O Ministério Público, nas impugnações que
não houver ajuizado, disporá de 2 (dois) dias para apresentar alegações finais.
Art. 42. Qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos
pode, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do edital relativo ao
pedido de registro, dar notícia de inelegibilidade ao tribunal eleitoral
competente, mediante petição fundamentada.
§ 1º A notícia de inelegibilidade pode ser apresentada
diretamente no PJe.
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§ 2º Se o noticiante não possuir representação processual,
pode apresentar a notícia de inelegibilidade na Secretaria Judiciária, caso em
que deve ser providenciada a inserção no PJe.
§ 3º A Secretaria Judiciária deve comunicar imediatamente o
recebimento da notícia de inelegibilidade ao Ministério Público.
§ 4º Na instrução da notícia de inelegibilidade, deve ser
adotado o procedimento previsto para as impugnações.
Art. 43. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade
ou a impugnação de registro de candidato feita por interferência do poder
econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma
temerária ou de manifesta má-fé, incorrendo os infratores na pena de detenção
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 25).

Seção V
Do Julgamento dos Pedidos de Registro pelos Tribunais
Regionais Eleitorais

Art. 44. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação
da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda
que não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram
seu convencimento (Lei Complementar nº 64/1990, art. 7º, parágrafo único).
Art. 45. O pedido de registro, com ou sem impugnação, deve
ser julgado no prazo de 3 (três) dias após a conclusão dos autos ao relator,
independentemente de publicação em pauta (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 13, caput).
§ 1º Caso o tribunal não se reúna no prazo previsto no caput, o
feito deve ser julgado na primeira sessão subsequente.
§ 2º Não atendido o prazo do § 1º, pode a Justiça Eleitoral
publicar lista contendo a relação dos processos que serão julgados nas
sessões subsequentes.
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§ 3º Só podem ser apreciados em sessão de julgamento os
processos relacionados até o seu início.
Art. 46. Na sessão de julgamento, feito o relatório, será
facultada a palavra às partes e ao Ministério Público pelo prazo de
10 (dez) minutos (Lei Complementar nº 64/1990, art. 11, caput, c.c. o art. 13,
parágrafo único).
§ 1º Havendo pedido de vista, o julgamento deverá ser
retomado na sessão seguinte.
§ 2º Proclamado o resultado, o relator fará a lavratura e a
publicação do acórdão, passando a correr dessa data o prazo para a
interposição dos recursos cabíveis.
§ 3º O Ministério Público será pessoalmente intimado dos
acórdãos, em sessão de julgamento, quando nela publicados.
§ 4º O Ministério Público poderá recorrer ainda que não tenha
oferecido impugnação ao pedido de registro.
Art. 47. O julgamento do processo principal (DRAP) precederá
o julgamento dos processos dos candidatos (RRC), devendo o resultado
daquele ser certificado nos autos destes.
Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente
para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados; entretanto, enquanto não
transitada em julgado aquela decisão, o tribunal eleitoral deve dar continuidade
à análise, diligências e decisão sobre os demais requisitos individuais dos
candidatos nos respectivos processos.
Parágrafo único. O indeferimento definitivo do DRAP implica o
prejuízo dos pedidos de registros de candidatura a ele vinculados, inclusive
aqueles já deferidos.
Art. 49. O trânsito em julgado dos processos dos candidatos
somente ocorrerá com o efetivo trânsito dos respectivos DRAPs.
Art. 50. Os pedidos de registro dos candidatos a Governador e
a Senador e dos respectivos vices e suplentes são julgados individualmente.
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§ 1º O resultado do julgamento do processo do titular deve ser
certificado nos autos dos respectivos vices e suplentes e vice-versa.
§ 2º Podem participar do pleito as chapas cujos candidatos
estejam nas situações deferido ou sub judice (Lei nº 9.504/1997, art. 16-A).
§ 3º Cabe à Secretaria Judiciária acompanhar a situação dos
candidatos até o trânsito em julgado, para atualização do Sistema de
Candidaturas (CAND).
Art. 51. Ainda que não tenha havido impugnação, o pedido de
registro deve ser indeferido quando o candidato for inelegível ou não atender a
qualquer das condições de elegibilidade.
Parágrafo único. Constatada qualquer das situações previstas
no caput, o relator, antes de decidir, deve determinar a intimação prévia do
interessado para que se manifeste nos termos do art. 4º da Lei Complementar
nº 64/90.
Art. 52. O relator poderá decidir monocraticamente os pedidos
de registro de candidatura nos quais não tenha havido impugnação.
Parágrafo único. Durante o período eleitoral, as decisões
monocráticas podem ser publicadas no mural eletrônico ou em sessão.
Art. 53. Verificada a ocorrência de homonímia, o tribunal
eleitoral deve proceder da seguinte forma (Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 1º,
incisos I a V):
I – havendo dúvida, pode exigir do candidato prova de que é
conhecido pela opção de nome indicada no pedido de registro;
II – ao candidato que, até 15 de agosto, estiver exercendo
mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 (quatro) anos, ou que se
tenha candidatado, nesse mesmo prazo, com o nome que indicou, deve ser
deferido o seu uso, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda
com esse mesmo nome;
III – deve ser deferido o uso do nome indicado, desde que este
identifique o candidato por sua vida política, social ou profissional, ficando os
outros candidatos impedidos de fazer propaganda com o mesmo nome;
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IV – tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva
pelas regras dos incisos II e III, o relator deve notificá-los para que, em 2 (dois)
dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;
V – não havendo acordo no caso do inciso IV, a Justiça
Eleitoral deve registrar cada candidato com o nome e sobrenome constantes
do pedido de registro.
§ 1º O tribunal eleitoral pode exigir do candidato prova de que
é conhecido por determinado nome por ele indicado quando seu uso puder
confundir o eleitor (Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 2º).
§ 2º O tribunal eleitoral deve indeferir todo pedido de nome
coincidente com nome de candidato aos cargos de Presidente da República,
Governador de Estado e do Distrito Federal e Senador, salvo para candidato
que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos
4 (quatro) anos, ou que, nesse mesmo período, tenha concorrido em eleição
com o nome coincidente (Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 3º).
§ 3º Não havendo preferência entre candidatos que pretendam
o registro do mesmo nome para urna, será deferido o do que primeiro o tenha
requerido (Súmula nº 4/TSE).
Art. 54. O pedido de registro do candidato, a impugnação, a
notícia de inelegibilidade e as questões relativas à homonímia devem ser
julgados em uma só decisão.
Art. 55. O candidato cujo registro esteja sub judice pode
efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário
eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna
eletrônica enquanto estiver sob essa condição.
Parágrafo único. Na hipótese de dissidência partidária, o
relator deve decidir qual dos partidos políticos envolvidos pode participar da
distribuição do horário eleitoral gratuito.
Art. 56. As condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de
registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,
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supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 10).
Art. 57. Cabem os seguintes recursos para o Tribunal Superior
Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, em petição fundamentada (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 11, § 2º):
I – recurso ordinário, quando versar sobre inelegibilidade
(Constituição Federal, art. 121, § 4º, III);
II – recurso especial, quando versar sobre condições de
elegibilidade (Constituição Federal, art. 121, § 4º, I e II).
Parágrafo único. O recorrido deve ser notificado pelo mural
eletrônico para apresentar contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 12, caput).
Art. 58. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o
respectivo prazo, os autos devem ser imediatamente remetidos ao Tribunal
Superior Eleitoral, dispensado o juízo prévio de admissibilidade do recurso
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, § 2º, c.c. o art. 12, parágrafo único).
Art. 59. Todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive
os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas
instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas até 20 (vinte)
dias antes da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 16, § 1º).
Art. 60. Após decidir sobre os pedidos de registro e determinar
o fechamento do Sistema de Candidaturas (CAND), os tribunais eleitorais
devem publicar no DJE a relação dos nomes dos candidatos e respectivos
números com os quais concorrerão nas eleições, inclusive daqueles cujos
pedidos indeferidos estiverem em grau de recurso.

Seção VI
Do Julgamento dos Pedidos de Registro pelo Tribunal Superior Eleitoral

Art. 61. Aplicam-se ao julgamento dos pedidos de registro dos
candidatos a Presidente e a Vice-Presidente da República requeridos perante o
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Tribunal Superior Eleitoral as disposições previstas na Seção V desta
resolução, no que couber.

Seção VII
Do Julgamento dos Recursos pelo Tribunal Superior Eleitoral

Art. 62. Recebidos os autos no PJe do Tribunal Superior
Eleitoral, a Secretaria Judiciária deve abrir vista ao Ministério Público pelo
prazo de 2 (dois) dias (Lei Complementar nº 64/1990, art. 14, c.c. o art. 10,
caput).
Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos
serão enviados ao relator, que os apresentará em mesa para julgamento em
3 (três) dias, independentemente de publicação em pauta. (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 14, c.c. o art. 10, caput).
Art. 63. Os recursos sobre registro de candidatos serão
julgados na forma prevista nos artigos 44 e 45 desta resolução.

Seção VIII
Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal

Art. 64. Interposto recurso extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal, a parte recorrida deve ser intimada para apresentação de
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias.
1º A intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública é
feita pessoalmente e, para as demais partes, mediante publicação no mural
eletrônico.
§ 2º Apresentadas

as

contrarrazões

ou

transcorrido

o

respectivo prazo, os autos devem ser conclusos ao Presidente para juízo de
admissibilidade.
§ 3º As intimações das decisões de admissibilidade são
realizadas na forma prevista no § 1º.
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§ 4º Admitido o recurso e feitas as intimações, os autos devem
ser remetidos imediatamente ao Supremo Tribunal Federal.

CAPÍTULO VI
DA RENÚNCIA, DO FALECIMENTO, DO CANCELAMENTO
E DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 65. O ato de renúncia do candidato, datado e assinado,
deverá ser expresso em documento com firma reconhecida por tabelião ou por
duas testemunhas.
§ 1º O pedido de renúncia deve ser apresentado sempre ao
juízo originário e juntado aos autos do pedido de registro do respectivo
candidato, para homologação.
§ 2º Caso o processo esteja em grau de recurso, o pedido
deve ser autuado na classe Petição (Pet) e, após homologação, remetido à
instância superior.
§ 3º A renúncia ao registro de candidatura homologada por
decisão judicial impede que o candidato renunciante volte a concorrer ao
mesmo cargo na mesma eleição (Acórdão no REspe nº 264-18).
Art. 66. Os tribunais eleitorais deverão imediatamente, de
ofício, extinguir o registro de candidato que venha a falecer quando tiverem
conhecimento do fato, cuja veracidade deverá ser comprovada.
Art. 67. O partido político poderá requerer, até a data da
eleição, o cancelamento do registro do candidato que dele for expulso, em
processo no qual seja assegurada ampla defesa, com observância das normas
estatutárias (Lei nº 9.504/1997, art. 14).
Art. 68. É facultado ao partido político ou à coligação substituir
candidato que tiver seu registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda,
que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro
(Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput; Lei Complementar nº 64/1990, art. 17, e
Código Eleitoral, art. 101, § 1º).
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§ 1º A escolha do substituto deve ser feita na forma
estabelecida no estatuto do partido político a que pertencer o substituído,
devendo o pedido de registro ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato
ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição
(Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 1º, e Código Eleitoral, art. 101, § 5º).
§ 2º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais,
a substituição somente deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado
até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento de candidato,
quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo, observado em
qualquer hipótese o previsto no § 1º (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º).
§ 3º O prazo de substituição para o candidato que renunciar é
contado a partir da homologação da renúncia.
§ 4º Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para
elaboração da lista de candidatos e preparação das urnas, o substituto
concorrerá com o nome, o número e, na urna eletrônica, com a fotografia do
substituído.
§ 5º Na hipótese de substituição, cabe ao partido político ou à
coligação do substituto dar ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do
eleitorado, sem prejuízo da divulgação também por outros candidatos, partidos
políticos ou coligações e, ainda, pela Justiça Eleitoral.
§ 6º Não deve ser deferido o pedido de substituição de
candidatos quando não forem respeitados os limites mínimo e máximo das
candidaturas de cada sexo previstos no § 2º do art. 20.
Art. 69. O

pedido

de

registro

de

substituto

deve

obrigatoriamente ser elaborado no CANDex, devendo a mídia ser entregue no
tribunal eleitoral ou transmitida via internet, na forma do art. 22, contendo as
informações e os documentos previstos nos arts. 26 e 28 desta resolução.
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CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 70. Os

formulários

e

todos

os

documentos

que

acompanham o pedido de registro são públicos e podem ser livremente
consultados pelos interessados, que poderão obter cópia de suas peças,
respondendo pelos respectivos custos e pela utilização que derem aos
documentos recebidos (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 6º).
Art. 71. Dados, documentos e estatísticas referentes aos
registros de candidaturas estarão disponíveis no sítio eletrônico do TSE.
Art. 72. Transitada em julgado ou publicada a decisão
proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, será
indeferido seu registro ou declarado nulo o diploma, se já expedido
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 15, caput).
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput,
independentemente da apresentação de recurso, deverá ser comunicada, de
imediato, ao Ministério Público e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para
o registro de candidatura e expedição de diploma do réu (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 15, parágrafo único).
Art. 73. Os processos de registro de candidaturas terão
prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as
providências necessárias para o cumprimento dos prazos previstos nesta
resolução, inclusive com a realização de sessões extraordinárias e a
convocação dos juízes suplentes, pelos tribunais, sem prejuízo da eventual
aplicação do disposto no art. 97 da Lei nº 9.504/1997 e de representação ao
Conselho Nacional de Justiça (Lei nº 9.504/1997, art. 16, § 2º).
Art. 74. Os prazos a que se refere esta resolução são
contínuos e peremptórios, correndo em secretaria, e não se suspendem aos
sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto e as datas fixadas no
calendário eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 16).
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§ 1º Os tribunais eleitorais devem divulgar o horário de seu
funcionamento para o período previsto no caput, que não poderá ser encerrado
antes das 19 horas locais.
§ 2º O horário de funcionamento da Secretaria Judiciária não
interfere no processamento dos feitos eletrônicos, regulamentado pela
Resolução-TSE nº 23.417/2014.
§ 3º No período tratado no caput, as intimações não serão
realizadas na forma específica do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.
Art. 75. Da homologação da respectiva convenção partidária
até a diplomação dos eleitos e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não
podem servir como juízes, nos tribunais eleitorais, ou como juízes auxiliares, o
cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau,
de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição (Código Eleitoral,
art. 14, § 3º).
Art. 76. A filiação a partido político impede o exercício de
funções eleitorais por membro do Ministério Público até 2 (dois) anos depois do
seu cancelamento (Lei Complementar n° 75/1993, art. 80).
Art. 77. Ao juiz eleitoral que seja parte em ações judiciais que
envolvam determinado candidato, é vedado exercer suas funções em processo
eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado (Lei nº 9.504/1997,
art. 95).
Parágrafo único. Se o candidato propuser ação contra juiz que
exerce função eleitoral, posteriormente ao registro da candidatura, o
afastamento do magistrado somente decorrerá de declaração espontânea de
suspeição ou da procedência da respectiva exceção.
Art. 78. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das
candidaturas até 5 (cinco) dias após a realização do segundo turno das
eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes
de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus
e mandado de segurança.

Inst nº 0604339-51.2017.6.00.0000/DF

32

§ 1º É vedado às autoridades mencionadas neste artigo deixar
de cumprir qualquer prazo em razão do exercício de suas funções regulares
(Lei nº 9.504/1997, art. 94, § 1º).
§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime
de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de
promoção na carreira (Lei nº 9.504/1997, art. 94, § 2º).
§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos das Receitas
Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e os órgãos de contas auxiliarão a
Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas
atribuições regulares (Lei nº 9.504/1997, art. 94, § 3º).
Art. 79. Para os fins dispostos nesta resolução, a eleição para
o Senado Federal de que trata o art. 19, inciso III, será realizada com
renovação de dois terços em 2018.
Art. 80. Nas publicações realizadas em meio eletrônico,
aplica-se o art. 272 do Novo Código de Processo Civil.
Art. 81. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 2017.

MINISTRO LUIZ FUX –

RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente,
submeto à apreciação deste Plenário a minuta de instrução sobre a escolha e o
registro de candidatos para as eleições.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Senhor Presidente,
demais Ministros integrantes desta Egrégia Corte, douto representante do
Ministério Público, eminentes advogadas e advogados, servidores desta Corte
Superior, demais presentes, foi confiada a mim a confecção da versão primeva
das minutas de Instruções alusivas às Eleições Gerais de 2018, mister, a um
só tempo, honroso e desafiador, as quais submeto, como de práxis, antes do
término do ano anterior à realização do pleito aos demais pares para discussão
e ulterior aprovação.
A honra é inequívoca: enquanto magistrado de carreira, pude
percorrer todos as instâncias do Judiciário e muito me enobrece oferecer meu
contributo para a realização da Eleição mais sensível, como se apresenta a
de 2018. E o desafio exsurge precisamente dessa sensibilidade afeta ao pleito
que se avizinha: a exigência de maior transparência da Justiça Eleitoral por
parte da sociedade, apanágio indissociável do postulado fundamental
republicano, notadamente: (i) quanto a alguns aspectos operacionais de
realização das eleições, como a implementação do voto impresso, de forma a
oportunizar outra auditoria do resultado das urnas pelos interessados, e
(ii) quanto à necessidade de a Justiça Eleitoral coibir comportamentos
deletérios, canhestros e, portanto, ilegítimos, de players que se valham da
ambiência da internet e de suas principais plataformas de acesso e de
conteúdo para vilipendiar a legitimidade e a higidez do prélio eleitoral, mediante
a utilização de fake news, junkie news, bots, etc., em flagrante descompasso
com os princípios reitores do processo político-eleitoral.
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Três notas adicionais antes da submissão ao Colegiado de
minhas proposições: em primeiro, as decisões tomadas nessa assentada não
significam a interdição de quaisquer debates a respeito dos temas versados.
É que 5 de março é o deadline para modificações, retificações e
complementações do regime jurídico nelas estabelecidos, de modo que, até
aquela data, poder-se-á proceder a ajustes necessários.
Em

segundo,

para

fins

de

metodologia

do

trabalho,

mencionarei, na minha exposição oral, apenas as sugestões acolhidas, bem
como suas justificativas. Quanto às propostas desacolhidas, todas estão
devidamente fundamentadas em meu voto escrito, que será oportunamente
publicado, mas adianto que foram rejeitadas em razão do seguinte conjunto de
argumentos: (i) ofensa ao princípio da legalidade (as resoluções da Corte não
podem exorbitar do Poder meramente regulamentar, a teor do art. 105 da
Lei das Eleições), (ii) inexistência de previsão legal, do que decorre a
impossibilidade de inovação no ordenamento jurídico, (iii) violação frontal à
disposição literal da legislação eleitoral, (iv) ultraje a pronunciamento
da

Suprema

Corte

a

respeito

da

temática

proposta

e,

por

fim,

(v) amesquinhamento da independência e da autonomia judicante do
magistrado.
E em terceiro, mas não menos importante, gostaria de registrar
que este árduo mister somente se revelou possível mediante a exaustiva
contribuição dos Ministros Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Admar Gonzaga,
Sérgio Banhos e Carlos Horbach, bem como do grupo seleto de servidores
desta Casa e integrantes de cada Grupo de Trabalho, coordenados pelo
Assessor-Chefe da Assessoria Consultiva deste Tribunal, Sérgio Ricardo, que
debateram os assuntos e se debruçaram, com afinco, empenho e dedicação,
nas versões iniciais dessas minutas. Meus sinceros agradecimentos a todos.
Passo, então, ao exame da proposição.
Esclareço que houve alterações significativas nesta minuta de
instrução em relação às eleições anteriores, em razão da implantação do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) nesta Corte e nos demais tribunais
regionais eleitorais e a consequente integração dos sistemas da Justiça
Eleitoral, notadamente entre o Sistema de Candidaturas (CAND) e o PJe, o
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qual possibilitará a tramitação eletrônica dos processos de registro de
candidatura a partir das eleições vindouras, o que representa significativo
avanço com relação ao processamento desses feitos.
Na elaboração do texto, houve observância aos preceitos da
Lei Complementar nº 64/1990, da Lei nº 9.504/1997 e demais legislações
pertinentes.
Ressalto não ser aplicável a regra de intimação prevista no
art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 durante o período eleitoral, uma vez que a
intimação via sistema, a qual confere o prazo de 10 (dez) dias para ciência de
qualquer expediente, data a partir da qual se iniciam, de fato, os prazos, é
incompatível a celeridade processual que se busca no interregno que antecede
o pleito. Hoje o Ministério Público tem sido intimado nesta Corte e já em grande
parte dos Regionais por meio da integração do Sistema PJe com o Sistema
Único do Parquet, via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). Ocorre que
durante o período eleitoral permitir que a utilização desse modelo quadruplique
os prazos processuais é inaceitável. Nesse contexto, esta resolução está
aberta quanto às formas de intimação do Ministério Público durante o
período eleitoral, seja pessoalmente ou por outra comunicação eletrônica,
excetuando-se apenas o dispositivo acima citado.
Feitos os esclarecimentos necessários, passo a tratar os
dispositivos que foram objeto de debate tanto em audiência pública como
sugestões que nos chegaram pelos diversos canais de comunicação.
De início, apresento as sugestões de alteração da minuta que
foram acolhidas.
Quanto ao art. 8º, § 6º, Bruno Ferreira de Oliveira sugeriu que
o prazo para a comunicação ao responsável pelo prédio público escolhido para
a realização das convenções seja de 5 (cinco) dias, dada a impossibilidade de
se preparar o local em apenas 3 (três) dias, caso a data fosse uma sexta-feira.
Reconhecendo-se a dificuldade de preparação dos locais, a sugestão foi
acolhida para que haja antecedência de uma semana e aprimorada com
vistoria do local, sugestão consubstanciada em novo parágrafo.
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No tocante ao art. 26, inciso I, que trata das informações
constantes no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), houve
sugestão da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) para
substituição da expressão “ocupação de cargo em comissão ou função
comissionada” por “cargo, emprego ou função pública”, o que entendi
pertinente, por dar mais amplitude ao artigo.
Com relação à alínea “c” do inciso III do art. 28, a Abradep
sugeriu a substituição da expressão “foro privilegiado” por “foro por prerrogativa
de função”, o que foi acatado.
No tocante ao art. 38, § 1º, acolhi a sugestão do Instituto
Brasileiro de Direito Eleitoral (Ibrade) para restar na norma claro que a
impugnação exige a representação processual do impugnante, diferentemente
da notícia de inelegibilidade.
Com relação ao art. 41, houve-se por bem acatar a sugestão
do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe/MPF) no sentido de
que, como fiscal da lei, o Ministério Público disporá de 2 (dois) dias para
apresentação de alegações finais. O texto foi acrescido em parágrafo único no
artigo.
Acolhi a sugestão da Abradep de alterar-se a redação do
art. 51 para assegurar aos candidatos o direito à ampla instrução quando forem
inelegíveis ou não atenderem às condições de elegibilidade, fazendo constar
no parágrafo único a necessidade de intimação do interessado se manifestar
nos termos do art. 3º da LC nº 64/1990. Na mesma esteira, promovi alteração
no § 4º do art. 42 para suprimir a expressão “no que couber” ao final do § 4º,
de forma que, na instrução da notícia de inelegibilidade, deve ser adotado o
procedimento previsto para as impugnações, considerando-se o contraditório e
a ampla defesa preceituados no art. 5º, LV, da CF e no art. 7º do NCPC.
Na mesma esteira, acatada foi a sugestão da Abradep, relativa
ao art. 51, substituindo-se a expressão “para que se manifeste no prazo de
3 (três) dias” pela “para que se manifeste nos termos do art. 3º da LC nº 64/90”,
nos casos de determinação de intimação prévia do interessado.
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Acolhida a sugestão de Bruno Ferreira de Oliveira para se
definir, no art. 66, prazo para cancelamento do registro de candidato que
venha a falecer, após o conhecimento e comprovação da veracidade do fato,
situação em que os tribunais eleitorais deverão, imediatamente, de ofício,
extinguir o registro.
Por sugestão do Gabinete do Ministro Admar Gonzaga, foi
acrescentado o § 3º ao art. 74, que estabelece que as intimações não serão
realizadas na forma específica do art. 5º, § 3º, da Lei n° 11.419/2006 no
período eleitoral.
Pertinente e acolhida a proposta do Gabinete do Ministro
Admar Gonzaga de inclusão do art. 80, no sentido da aplicação do art. 272 do
NCPC para as publicações realizadas em meio eletrônico.
Relaciono, a seguir, as sugestões não acolhidas e respectivas
justificativas.
Felipe de Paula Oliveira sugeriu substituir a expressão “sexo”
por “gênero” no art. 20, §§ 2º, 3º e 4º e no art. 26, inciso I; ainda no art. 26,
inclusão de novo parágrafo, de modo que conste, no formulário RRC, as
possíveis identidades de gênero; no art. 27, caput, a inclusão da expressão
“nome social” como indicação de nome que será utilizado também na urna
eletrônica

e

acréscimo

de

parágrafo,

no

qual

seja

considerada

a

autodeclaração de gênero lançada no RRC para sanar a dúvida quanto à
identidade dos candidatos mencionada no caput do referido artigo. Além disso,
a Abradep pretendia que, no art. 20, § 4º, a observância da quota de gêneros
fosse com base nos registros efetivamente deferidos, e não apenas nos
requeridos.
Esclareço que esse tema é objeto da Consulta nº 0604054-58,
de relatoria do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e destaco a
necessidade de estudos quanto ao tema, pois haverá implicação também
quanto ao art. 68, § 6º, por ocasião do deferimento de pedido de substituição
de candidatos em respeito aos limites mínimo e máximo das candidaturas de
cada sexo, previstos no § 2º do art. 20 desta minuta.

Inst nº 0604339-51.2017.6.00.0000/DF

38

No tocante ao art. 8º, § 4º, não acatada a sugestão de Bruno
Ferreira de Oliveira de se impor a este Tribunal o deferimento ou não das
normas para a escolha e substituição dos candidatos, no prazo de 3 (três) dias.
A resolução prevê o encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) das
noticiadas normas, uma vez que esses dados são fundamentais para a análise
dos pedidos de registro frente às normas estabelecidas internamente pelos
partidos políticos, além da conferência dos subscritores e demais legitimados
para conduzir os requerimentos de candidatura.
A Abradep argumentou que a redação do art. 10, § 1º,
inviabiliza o procedimento de registro de candidatura, pois a anulação das
deliberações da convenção partidária deverá ser comunicada à Justiça Eleitoral
até 15 de agosto, prazo que contraria o próprio § 2º. As regras constantes
dos parágrafos do art. 10 desta resolução são transcrições da própria
Lei nº 9.504/1997, nos arts. 7º, § 4º e 13, que disciplinam o procedimento a ser
observado por ocasião da anulação das convenções e eventual substituição de
candidatos.
No art. 11, inciso V, Cláudio Roberto Kfuri sugeriu a realização
de concurso público, pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP),
para os filiados aos partidos políticos, o que foi rejeitado ao argumento de que
não há previsão legal para exigir-se a prestação de concurso público para a
filiação partidária na Lei nº 9.096/1995, não cabendo ao TSE legislar sobre a
matéria, o que compete ao Congresso Nacional.
A Associação Brasileira dos Políticos Ficha Limpa (Abrapofil)
sugeriu que no art. 13 fossem ampliadas as hipóteses de inelegibilidade por
ato de improbidade administrativa para alcançar os atos culposos, o que não é
possível haja vista que a Lei Complementar nº 64/1990 exige expressamente a
conduta dolosa.
Com relação ao art. 25, o PSDB sugeriu a inclusão de artigo
que especifique os documentos do DRAP com o seguinte texto: “Art. x.
O DRAP será instruído com os seguintes documentos; I - cópia da ata da
convenção; II - livro de registro de atas devidamente autenticado pela Justiça
Eleitoral; III - lista de presença dos convencionais, com a respectiva assinatura
de cada votante; IV - lista com o nome digitado de todos os convencionais
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votantes, impressa em duas vias.” A sugestão não foi acatada uma vez que
todos os documentos já estão especificados no art. 8º desta minuta.
Com

relação

ao

art. 27,

a

Abrapep

alega

a

inconstitucionalidade do parágrafo único, pois entende haver limitação do uso
do nome, afirmando que em determinadas circunstâncias em que a pessoa é
reconhecida por seu local de trabalho, a adoção do nome de batismo seria
suficiente para que o concorrente virasse um desconhecido completo para seus
eleitores. A sugestão não foi acatada, pois o propósito é não permitir a
associação da pessoa a qualquer órgão ou entidade, uma vez que o candidato
não representa o ente. Por sua vez, Bruno Ferreira Oliveira alega que a
vedação de nomes de candidatos que atentem contra o pudor, ridículos ou
irreverentes é inócuo, sugerindo que os órgãos eleitorais defiram ou indefiram
os nomes. Da mesma forma, não acolhida a sugestão, não apenas porque o
texto da resolução replica o legal (art. 12 da Lei nº 9.504/1997), mas
principalmente porque o magistrado já realiza o exame do nome do candidato.
Com relação ao art. 28, o Genafe/MPF e a Abrapofil sugeriram
a inclusão de outras duas certidões a serem exigidas dos candidatos no
momento do registro de candidatura, o que não foi acolhido, pois não é
permitida à resolução fazer exigência não prevista na Lei nº 9.504/1997.
No que tange ao art. 29, a Abradep ponderou que a
flexibilização para regularização da situação de quitação eleitoral, com
pagamento ou parcelamento das multas até a data do julgamento do pedido de
registro, traz situação de absoluta insegurança jurídica, sugerindo fixar o prazo
comum de 15 de agosto. A sugestão não foi acatada, porquanto a análise das
condições de elegibilidade, referente aos dados contidos nos bancos de dados
da Justiça Eleitoral, é realizada pelo magistrado inclusive no julgamento do
registro, podendo ser objeto de eventual diligência para sanar a irregularidade.
Realizado o pagamento, não há fundamento que justifique o indeferimento do
registro.
A Abradep, quanto ao art. 44, sugeriu fosse adotado o critério
da persuasão racional em substituição à livre apreciação da prova em
consonância com o NCPC. A solicitação não foi acolhida, uma vez que o

Inst nº 0604339-51.2017.6.00.0000/DF

40

dispositivo retrata fielmente o que disposto no art. 7º, parágrafo único, da
Lei Complementar nº 64/1990.
Referindo-se ao art. 56, Fábio Rodrigues de Jesus sugere que
pessoas investigadas ou réus em processo penal não tenham as suas
candidaturas deferidas pelos tribunais. Inviável o acolhimento da sugestão,
visto que a presunção de inocência é um direito assegurado pela Constituição
Federal e garante ao candidato a participação no pleito eleitoral até que transite
em julgado a sentença condenatória de eventual crime cometido.
Ainda sobre o art. 56, a Abrapofil sugeriu que o candidato deve
preservar sua condição de ficha limpa, inclusive durante o período eleitoral, até
a data de sua diplomação ou posse, sob pena de tornar-se inelegível.
Refuta-se a solicitação tendo em vista o disposto no art. 11, § 10, da
Lei nº 9.504/1997, ao qual se refere o mencionado dispositivo.
Por último, fazendo menção ao art. 71, Bruno Ferreira de
Oliveira sugere que seja mencionado o sítio eletrônico em que estarão
disponíveis os dados dos registros de candidaturas. Talvez o interessado
pretendesse dizer que fosse divulgado o endereço (URL) para se chegar aos
documentos, uma vez que o dispositivo já faz menção ao sítio do TSE. Se
assim o é, se apresenta inviável o acatamento já que se pretende que a
instrução seja permanente, aplicável a todas as eleições e, em assim sendo, o
atendimento do pedido levaria à necessidade de alteração da resolução toda
vez que fosse alterado o endereço na página do TSE.
Ex positis, voto pela aprovação da instrução sobre registro e
escolha de candidatos para as Eleições 2018.
É como voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhor Presidente, de minha parte, esclareço que não havia
necessidade de o Ministro Luiz Fux agradecer pelo nosso trabalho, mas como
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participei em tempo real da construção desses consensos, penso que não seria
legítimo levantar qualquer tipo de objeção. Concordo às inteiras com os textos
distribuídos.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

ADMAR

GONZAGA:

Senhor

Presidente, igualmente, também estou de acordo.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Senhores Ministros, eu gostaria de apontar que devemos ter atenção especial
para o tema das fake news. Penso que seria conveniente deixarmos, pelo
menos, alguma menção a isso. Embora seja um assunto em desenvolvimento,
considero um tema que talvez necessite da presença de um comitê, e devemos
fazer algo que acompanhe esse processo extremamente complexo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Se Vossa
Excelência me permite, como não poderia deixar de ser – todos estamos
voltados ao interesse público –, Vossa Excelência adotou uma série de
providências em relação às fake news. Mas penso que são conciliáveis com as
providências que vamos adotar, porque, unindo as duas, teremos uma função
preventiva e repressiva.
De sorte que é bom que, digamos assim, os protagonistas do
processo eleitoral saibam que Vossa Excelência criou uma estrutura repressiva
com relação às fake news, e vamos criar uma estrutura preventiva, que incluem
medidas de constrição de bens, medidas de restrição de eventual liberdade
daqueles que estiverem em flagrante delito, se preparando para cometer esse
tipo de estratégia deletéria, que – numa linguagem coloquial, que já usamos
aqui – “derreteram” algumas candidaturas.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Sim.
Porque é um tema, hoje, realmente de preocupação universal. Na semana
passada estive nos Estados Unidos e só se fala no potencial de desagregação
de campanhas que tem essa questão e o potencial tecnológico disponível para
isso.
Em relação à impressão de votos, há, realmente, uma situação
bastante delicada. Já estamos fazendo a licitação para a feitura das
impressoras adequadas. Há limitações, mesmo técnicas, para atendimento
daquilo que está na Lei – isso já deixei claro com as autoridades congressuais.
Não temos condições, mesmo se cortássemos todos os auxílios-moradia que
se dão no Brasil todo, nem assim conseguiríamos colocar em funcionamento,
pois precisaríamos de R$ 2 bilhões. E, mais que isso, precisaríamos de
tecnologia sobre esse tema.
Então, não temos nem recursos, nem condições de fazê-lo.
Iremos, de fato, fazer uma licitação para 30 mil urnas. E essa é, realmente, a
possibilidade que dispõe o Tribunal, que terá de adaptar, portanto, as seções.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Eu acrescentaria
que vários cortes, que seriam do almejo da população – talvez até esse fundo
bilionário –, não seriam suficientes. Realmente, o problema consiste em várias
despesas, em vários desvios.
De sorte que, colocando genericamente, várias despesas
inúteis que até hoje foram feitas seriam incapazes para que houvesse a
subvenção. Então, temos de estudar o meio de atender à população, diante da
escassez de recursos. E isso diz respeito, hoje, a um estudo sobre eficiência,
pois a eficiência está exatamente em vencer a escassez de recursos. E isso
procuraremos fazer, com toda a lisura possível, com toda a transparência, sem
imputar responsabilidades a ninguém pela falta de recursos, senão o próprio
Estado brasileiro.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Na
verdade, a falta de recursos tem a ver com o próprio mau desenvolvimento. No
fundo, não se produz dinheiro – sabemos muito bem –, a não ser por
desenvolvimento. O Estado fiscal é isso, o dinheiro vem do movimento
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econômico. Se não houver taxação, se não houver desenvolvimento
econômico, não haverá recursos.
De modo que parece muito claro que temos limites, mas, além
disso, há problemas técnicos muito sérios. Os próprios técnicos torcem para
que, no que diz respeito ao funcionamento das máquinas matriciais e dos
sistemas, não haja atrasos maiores do que aqueles que nos acostumamos a
ter no sistema como um todo.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Aliás, Senhor
Presidente, há um detalhe que me impressionou: aqueles que têm expertise
sobre o tema, dizem que, se adotássemos por completo, qualquer falha
inviabilizaria a eleição toda. Daí a necessidade de haver coexistência.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Sim.
Há de haver gradação. Até porque tem de se fazer esse tipo de avaliação. Nós
sabemos que o que mais gera problemas em nossas máquinas, hoje, em
nossas experiências, é a impressão.
A Lei não estabeleceu uma gradação, o que permite leituras
razoáveis. Uma, que tem de ser implementada de maneira gradativa; outra,
que seria implementada in totum. E temos, então, esses limites.
De

modo

que

me

parece

ser

esse

o

adequado

encaminhamento.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
quero cumprimentar o Ministro Luiz Fux e toda a equipe pelo trabalho ingente,
completo e minucioso que foi feito. E deixar em aberto, como Sua Excelência,
de resto, já o fez, eventual aperfeiçoamento, que diz, justamente, com as
fake news e com a impressão do voto, que será objeto, inclusive, de audiência
pública e de resolução específica.
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EXTRATO DA ATA

Inst nº 0604339-51.2017.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Luiz
Fux. Interessado: Tribunal Superior Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou minuta de
resolução, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministros Gilmar Mendes (presidente), Luiz Fux,
Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga e
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral

Eleitoral:

Humberto

Jacques

de

Medeiros.
SESSÃO DE 18.12.2017.



Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Luiz Fux.

