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Grupo: Registro de candidatura 

Os integrantes do grupo, coordenado pelo Ministro Henrique Neves da 

Silva, tendo como secretário o Dr. Alfredo Renan Dimas e Oliveira, reuniram-se 

em 24.11.2016, para avaliar os efeitos da Lei 13.165/2015 nas eleições de 

2016, no que diz respeito a registros de candidatura. 

Estiveram presentes: o Dr. Nicolao Dino, Vice-Procurador-Geral 

Eleitoral; o Dr. Rubens Pereira Júnior, Deputado Federal; a Dra. Ângela 

Cignachi Baeta e o Dr. Gustavo Severo, advogados; o Dr. Sérgio Dias Corrêa, 

Secretário da Corregedoria-Geral Eleitoral; o Dr. Roberto Pontes, Consultor 

Legislativo; o Dr. Daniel Vasconcelos Borges Netto, Coordenador da 

Coordenadoria de Processamento; os Drs. Carlos Eduardo Frazão do Amaral e 

Carla Vanessa Abreu do Lago, assessores de Ministros do Tribunal Superior 

Eleitoral; a Dra. Sandra Damiani, assessora da Assessoria de Novos Projetos e 

o Dr. Marcos Carvalhedo, assessor da Assessoria Especial da Presidência. 

O Coordenador declarou aberta a reunião, lendo o relatório de pesquisa 

realizada com 130 juízes e 975 chefes de cartório (em anexo). Às perguntas 

realizadas na pesquisa, foi respondido:  

1) As alterações introduzidas pela Lei nº 13.165/2015, de uma forma 

geral, foram positivas em relação às eleições de 2016?  

SIM  926  84,3% 

NÃO  173  15, 7% 

2) Os aspectos positivos da Lei nº 13.165/2015 superaram os 

negativos? 

SIM   920  83,9% 

NÃO  173  15.7% 

3) Financiamento de campanha, vedação de doação por pessoa 

jurídica [De uma forma geral, você considera positivas as novas 

regras introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 em relação a:] 

SIM  1.037  94,4% 

NÃO  61  5,6% 

4) Limite de gastos [De uma forma geral, você considera positivas as 

novas regras introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 em relação a:] 

SIM  1.054  96,1% 

NÃO   61 43 3,9% 
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5) Redução do período de campanha [De uma forma geral, você 

considera positivas as novas regras introduzidas pela Lei nº 

13.165/2015 em relação a:] 

SIM  802  73,2% 

NÃO  294  26,8% 

6) Propaganda eleitoral [De uma forma geral, você considera positivas 

as novas regras introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 em relação a:] 

SIM  980  89,6% 

NÃO  294  26,8% 

7) Redução do período de campanha (postergação das convenções e 

do prazo para registro de candidatura) [Quais os aspectos 

problemáticos? Ordene numericamente:] 

0 – Não problemático 216 19,9% 

1    112 10,3% 

2    62 5,7% 

3    96 8,8% 

4    162 14,9% 

5 – Muito problemático 437 40,3% 

8) Financiamento de campanha e limite de gastos [Quais os aspectos 

problemáticos? Ordene numericamente:] 

0 – Não problemático 354 33,4% 

1    336 31,7% 

2    176 16,6% 

3    105 9,9% 

4    66 6,2% 

5 – Muito problemático 24 2,3% 

9) Propaganda eleitoral [Quais os aspectos problemáticos? Ordene 

numericamente:] 

0 – Não problemático 123 11,6% 

1    275 25,9% 

2    341 32,2% 

3    188 17,7% 

4    101 9,5% 
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5 – Muito problemático 32 3% 

10)  Sistema eleitoral [Quais os aspectos problemáticos? Ordene 

numericamente] 

0 – Não problemático 113 10,7% 

1    146 13,9% 

2    272 25,8% 

3    311 29,5% 

4    166 15,8% 

5 – Muito problemático 45 4,3% 

11)  Participação feminina [Quais os aspectos problemáticos? Ordene 

numericamente] 

0 – Não problemático 145 13,7% 

1    123 11,6% 

2    130 12,3% 

3    219 20,6% 

4    301 28,4% 

5 – Muito problemático 143 13,5% 

Entre os principais aspectos negativos e eventuais sugestões em 

relação às alterações introduzidas pela Lei nº 13.165/2016, apresentados pelos 

juízes e chefes de cartório, o Ministro Henrique Neves destacou os seguintes:  

1) “As convenções partidárias deveriam ser realizadas com 

antecedência de 1 mês do registro para viabilizar as diligências; A 

submissão do requerimento de registro de candidatura deveria ser 

totalmente on-line a exemplo da sistemática aplicada as contas eleitorais 

nestas eleições; 

2) O prazo para análise e instruções dos processos foi insuficiente. 

Servidores e juiz trabalharam sobrecarregados. A implantação do 



Workshop:                                                                                                                                                 
AVALIAÇÃO DAS REGRAS APLICADAS ÀS ELEIÇÕES DE 2016  
 
 

5 
 

processo digital seria um facilitador, mas mesmo assim não resolveria. A 

ausência de punição aos partidos que não entregaram a ata das 

convenções no prazo determinado pela legislação tira a eficácia da 

norma e gera insegurança nos processo de registro de candidatura. 

3) A postergação do prazo de registro de candidaturas trouxe 

inconsistências relativas a outros prazos. Mesários, p. ex.: como aferir as 

vedações relativas a mesários e candidatos, se ainda não há 

candidatos? 

4) Problema sério, pouco tempo para uma análise mais apurada das 

informações sobre o registro dos candidatos, reduziu em 40 dias o 

tempo que tinha para essa análise; 

5) Com a redução do tempo de campanha, há necessidade de 

acabar com a exigência de notificação pessoal. Para garantir a 

celeridade necessária as ações eleitorais os candidatos deveriam 

obrigatoriamente serem cadastrados em portal de notificação, arcando 

com a responsabilidade de dados errados ou não acompanhamento; 

6) Total e absoluta inefetividade das intimações via fax, pois menos 

de 10% informou nº válido de fax, sem que se previsse qualquer sanção; 

7) Convocação de mesários deveria ser somente após a entrega do 

registro de candidatura; 

8) Redução dos prazos para a conclusão dos processos de registro 

de candidaturas acarretando excesso de serviços. O prazo limite para 

conclusão dos processos dos registros de candidatura serem no mínimo 

de 2 meses; 

9) O prazo de 45 dias para registro de candidaturas é totalmente 

inviável aos cartórios eleitorais; 

10)  Pra que certidão de 2º grau para quem não tem foro privilegiado? 



Workshop:                                                                                                                                                 
AVALIAÇÃO DAS REGRAS APLICADAS ÀS ELEIÇÕES DE 2016  
 
 

6 
 

11)  Sugiro apenas a criação de um tipo de alerta no sistema CAND 

quando houve alguma inconsistência de dados lançados, comparados 

com o cadastro eleitoral, para que o servidor ou o candidato não sejam 

pegos de surpresa, quando da geração o CNPJ e abertura de conta em 

banco, por exemplo. 

12) O registro deveria ser todo PJE. Perde-se muito tempo e dinheiro 

com papéis! 

13)  Por que se exige que o candidato faça o registro por meio 

eletrônico e depois simplesmente imprima tudo e entregue à Justiça? 

Não seria mais fácil deixar o processo todo eletrônico? 

14)  Sugestão: Fornecimento da Certidão de forma eletrônica e 

gratuita, igual a Justiça Federal. 

15)  Nossa Zona Eleitoral teve problemas com Diretórios Estaduais 

que destituíram as Direções Municipais às vésperas do início das 

convenções partidárias. A lei foi omissa em regulamentar uma proibição 

de destituição sumária, que causaram celeumas no processo eleitoral. 

16)  Foi horripilante. A diminuição de prazo causou o CAOS nos 

Cartórios. O ritmo de trabalho foi surreal e o cumprimento dos exíguos 

prazos só foi atingido com sacrifícios pessoais absurdos, à custa de 

remédios e perda de qualquer convívio familiar; 

17)  Não faz muito sentido o tempo de 10 dias entre o término da 

convenção e o registro.  

18)  É incompatível a redução somente do prazo para campanha se 

não houver alteração sistêmica de todo do processo. 

19)  Algo desastroso foi a exigência de certidão de segunda instância 

a todos os candidatos – isso retardou muito o julgamento dos processos, 

sendo certo que 99% das certidões foram negativas. 
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20) Dificuldade dos candidatos em retirarem pessoalmente no TJSP 

as Certidões Criminais de 2. Grau. 

21) Com a Lei da Ficha Limpa, necessário solicitar apoio do órgão 

público que emitem documentos para análise dessas situações de forma 

conveniada com a Justiça Eleitoral, pois o Tribunal de Justiça foi o 

principal causador de atraso na análise dos processos. 

22)  Redução do prazo de campanha poderia vir dissociado da 

realização das convenções e do registro de candidatura, permitindo que 

ao iniciar a campanha a grande maioria dos candidatos já estivem 

registrados e deferidos”. 

Foi dada a palavra ao Coordenador de Processamento, Daniel 

Vasconcelos Borges Netto, que destacou os seguintes dados do relatório de 

dados estatísticos sobre o processamento dos registros de candidatura no TSE 

(arquivo em anexo).  

1) Na data do fechamento, havia 12.169 candidatos sem primeiro 

julgamento (sentença) 

2) 45 candidatos (cargos majoritários) tinham registros indeferidos na data 

da eleição, dos quais nenhum no TSE; 8 em TREs; e os restantes ainda 

na Zona Eleitoral de origem; 

3) Diminuição considerável de ocorrências de dissidências (766 em 2012 

contra 434 em 2016); 

4) Dissidências resolvidas depois do fechamento: 

2012: 7 em 766 (menos de 0.91%) 

2016: 7 em 434 (1,61%) 

5) Reprocessamentos até o momento:  

2012: 2773 

2016: 1397 até o momento 

6) Candidatos subjudice concorrendo em segundo turno: 0 
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7) Candidatos concorrendo sem registro apreciado: 0 

Não houve diminuição no número de candidatos concorrendo em 

coligações (houve ligeiro aumento) 

2012: 404.440 

2016: 406.728 

8) Quantos municípios com mais de 100.000 eleitores: 185 

9) Diminuição significativa nos pedidos de vagas remanescentes:  

2012: 12.051 

2016: 6.457 

10)  Candidatos não julgados no dia do fechamento e na eleição:  

Na data do fechamento, havia 12.169 candidatos na situação sem 

julgamento (sentença) em registro de candidatura 

11)  Quantidade de processos para julgamento nos maiores municípios: 

TOTAL: 11.443 

12) Candidatos não eleitos em virtude da cláusula de barreira (art. 108 do 

CE) 

13)  36 candidatos cassados com recurso 

14)  RCands recebidos no TSE até o 1º turno (arquivo em anexo) 

2012  

Total de registro: 7.415 

1º Turno: 07/10/2012 

Registros até o 1º Turno: 6.605 

(proporção 89,08%) 

2016 

Total de registros: 2.391 (12h30 de 24.11) 

1º Turno: 2/10/2016 

Registro até o 1º Turno: 501 (proporção 20,95%) 
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15) Nenhum recurso no TSE no dia 12 de setembro 

Após a apresentação desses dados, o grupo iniciou intensivo debate 

sobre as alterações introduzidas pela Lei 13.165/2015 e os seus reflexos no 

processo de registro de candidaturas, com a participação de todos os 

presentes, por meio de intervenções e interlocuções livres e fundamentadas. 

Não houve, assim, uma ordem precisa de pronunciamentos, mas verdadeiro 

diálogo entre todos os participantes que puderam expressar as suas 

preocupações e sugestões sobre o tema. 

Em relação à postergação do início do processo de registro de 

candidaturas, a posição foi unânime no sentido de que o pouco espaço 

reservado para a análise dos feitos judiciais e a quantidade de pedidos de 

registro de candidatura tiveram um impacto negativo nas últimas eleições, em 

face de muitas pessoas terem concorrido sem se ter uma segurança sobre 

quem poderia ou não ser candidato. 

Consignou-se, assim, a possibilidade de se antecipar a data do registro 

de candidatura, seja pela antecipação temporal pura, defendida por alguns, 

seja por meio da criação de um procedimento prévio para a análise das 

condições de elegibilidade e inelegibilidade das pessoas interessadas em se 

tornar candidatas, o que serviria, inclusive, para efeito de orientação do partido 

e promoveria maior segurança jurídica. 

Em relação a essa última hipótese, considerou-se, também que esse 

tipo de procedimento, por abarcar quem ainda não foi escolhido em convenção, 

poderia aumentar o número de demandas perante a Justiça Eleitoral e poderia 

gerar alguma dificuldade no momento da convenção caso, diante de uma 

eventual disputa, um terceiro nome não pudesse ser escolhido se não tivesse 

se submetido ao procedimento prévio. 
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Por outro lado, considerou-se que com a realização de um procedimento 

contemporâneo ao prazo da filiação partidária e do prazo de 

desincompatibilização para a maioria das hipóteses contempladas pela lei, a  

discussão sobre o cumprimento de tais prazos tenderia a ser eliminada, pois 

diante da proximidade do período, todos estariam atento para regularizar a sua 

situação. 

Em relação à desincompatibilização também se considerou a 

necessidade dos prazos serem simplificados e a questão do afastamento do 

funcionário público ser examinada para perfeita adequação da norma a 

permitir, de um lado a sua observância nos diversos níveis da administração e, 

de outro evitar que tal direito fosse contemplado a quem não deseja 

efetivamente disputar a eleição. 

Destacou-se, também, por outro lado, as dificuldades que a atual 

legislação eleitoral, em espécie a Lei de Inelegibilidade, gera no momento do 

julgamento do registro das candidaturas em razão da intricada redação de 

algumas hipóteses de inelegibilidade. Aparentemente houve consenso no 

sentido de que a legislação poderia ser aperfeiçoada para permitir maior 

objetividade a norma, de forma a garantira a sua perfeita aplicação e privilegiar 

a segurança jurídica. 

Nesse sentido, também foi discutida a questão relativa à ocorrência de 

fatos supervenientes que podem atrair ou afastar a inelegibilidade e a 

necessidade de se ter um critério fixo e imutável para estipulação da data até a 

qual eles podem ser considerados. Não houve consenso, contudo, nesta parte. 

Alguns participantes entenderam que a data-limite seria a do pedido do registro 

de candidatura, outros o dia da eleição e uma terceira corrente, dividia os 

limites entre a data da eleição para os fatos que atraem a inelegibilidade e a 

data da diplomação para aqueles que a afastam. 
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Após debates que tomaram todo o período programado, o grupo chegou 

à conclusão de que a Lei 13.165/2015 gerou mais aspectos positivos do que 

negativos.  

Dentre os aspectos positivos, relacionados com as candidaturas, 

destacaram-se: a) a fixação da data limite para substituição de candidatos; b) a 

possível redução da incidência do abuso poder econômico (conforme 

expectativa do Ministério Público Eleitoral, a ser confirmada com o tempo); c) a 

redução da litigiosidade e d) a fixação da data para verificação da idade mínima 

para disputar cargo de vereador, que evita campanha realizada por candidato 

menor de idade e, consequentemente, pratica de atos por pessoa inimputável. 

Dentre os aspectos negativos, foram identificados os seguintes:  

a) Encurtamento dos prazos para análise dos pedidos de registro de 

candidatura, que gerou: 

1. A postergação da análise e encerramento dos processos de 

registro pela Justiça Eleitoral; 

2. A situação de candidatos que concorreram sem análise do 

registro ou com registro indeferido; 

3. A eleição de candidatos com registro indeferido, que foi 

considerado o mais grave dos problemas; 

4. A impossibilidade de publicação da lista de candidatos no prazo 

do art. 12, § 5º da Lei 9.504/97 (30 dias). 

5. Necessidade de realização de novas eleições. 

6. A possibilidade de um candidato manifestamente inelegível 

constar da urna.  

b) Influência das decisões judiciais ou da simples tramitação de 

impugnação de registro como propaganda eleitoral negativa; 

c) Incerteza na definição das datas para a consideração dos fatos 

supervenientes que atraem ou afastem as inelegibilidades. 

d) Distorções nos prazos de desincompatibilização. 

Foram ainda considerados, como aspectos relevantes: a) a dificuldade 

na obtenção de certidões criminais, principalmente nos Tribunais de Justiça; b)  
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a extensão das certidões que viabilizem a verificação de ações que geram 

inelegibilidade de natureza não criminal; c) as dificuldades decorrentes da atual 

legislação eleitoral, em face de múltiplos diplomas que se sobrepõem, em 

especial, a redação das hipóteses de inelegibilidade.  

Quanto à lei complementar, destacou-se a necessidade de serem 

criadas normas objetivas, que afastem a distorção interpretativa e contribuam 

com a segurança jurídica. 

Diante das questões tratadas, foram apresentadas as seguintes 

propostas:  

1. Antecipar a análise das condições de elegibilidade e 

inelegibilidades para abril, independente do processo de registro de 

candidatura (certidão de elegibilidade ou registro provisório) ou antecipar 

o próprio registro de candidatura, criando-se, contudo, uma legislação 

que defina claramente o que será permitido no período do registro até o 

início da propaganda; 

2. Criar banco de dados comum entre a Justiça Eleitoral, a Justiça 

Comum, a Justiça Federal e os Tribunais de Contas, para verificação da 

existência e conteúdo das ações judiciais e condenações; 

3. Realizar modificações pontuais nas hipóteses de inelegibilidade 

para, sem alterar a essência da norma, criar critérios objetivos de 

aplicação (verificar possibilidade de ser criado um grupo 

interinstitucional, de, no máximo 10 pessoas, formado por integrantes 

dos seguintes órgãos -  MPE, TSE, OAB, IBRADE, ABRADEP, EJE, 

CNBB - para propor alterações pontuais); 

4. Fixar o marco onde serão analisadas as condições de 

elegibilidade e causas de inelegibilidade, prevendo de forma clara até 

quando o fato superveniente que atrai ou afasta a inelegibilidade ou tem 

reflexo na condição de elegibilidade pode ser considerado; 
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5. Examinar o cabimento do recurso contra expedição de diploma de 

acordo com a definição do limite do prazo para consideração do fato 

superveniente o que, conforme se decidir, poderá resultar na sua 

extinção ou antecipação, para não ser necessário aguardar até a 

diplomação. 

6. Diminuir meios físicos nos processos de registro de candidatura, 

privilegiando-se o processo eletrônico; 

7. Observar a necessidade de ser sempre aberto um prazo razoável, 

no início do procedimento, para que o candidato possa regularizar 

alguma pendência, tal como o pagamento de multas ou apresentação de 

documentos complementares. 

8. Melhorar a redação do artigo da ação rescisória, seja para definir 

o cabimento apenas para AIJE (tese Min. Henrique), seja para 

estabelecer o cabimento para AIJE e registro (tese Dr. Nicolao). 

Com essas propostas, e sem prejuízo de novos debates que se 

fazem sempre necessários sobre o tema, a reunião foi encerrada. 

 


