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1. Teoria geral dos recursos eleitorais

Segundo Marinoni, Arenhart e Mitidiero, recurso é um “meio voluntário de impugna-
ção de decisões judiciais, interno ao processo, que visa à reforma, à anulação ou ao aprimora-
mento da decisão atacada”.1

Assim, a finalidade do recurso é promover o reexame de uma decisão judicial por ór-
gão jurisdicional de instância superior ou pelo mesmo órgão que a prolatou a fim de reformá-la, 
invalidá-la, esclarecê-la ou integrá-la.

De sorte a evitar a repetição desnecessária de conteúdo em relação à disciplina de 
processo civil, veremos abaixo as principais generalidades dos recursos em matéria eleitoral:

a) No âmbito eleitoral, os recursos, em regra, não têm efeito suspensivo (art. 257, 
do Código Eleitoral): isso significa que, uma vez admitido, o recurso eleitoral NÃO tem o condão 
de inibir a produção dos efeitos de determinada decisão ou de suspendê-los. É possível à parte 
vencedora, portanto, promover a execução, ainda que provisória, da decisão recorrida.

Perceba que essa regra não abrange o Recurso Contra a Expedição de Diploma, uma 
vez que esse “recurso” tem natureza de ação.

No mesmo sentido, também não abrange a decretação de inelegibilidade, uma vez 
que, na forma do art. 15, da LC nº. 64/90, a decretação de inelegibilidade somente produz efei-
tos após o trânsito em julgado da sentença. Dessa forma, os recursos interpostos contra decisão 
que acarrete tal sanção têm efeito suspensivo.

Ademais, segundo previsão do art. 257, §2º, do Código Eleitoral, que excepciona a 
regra do caput, o recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por 
Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda 
de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo.

A ideia, nesse último caso, é evitar o intenso afastamento dos mandatários de seus 
postos e, assim, conferir maior segurança jurídica em prol do interesse público.

b) Em regra, os prazos de interposição dos recursos eleitorais são de 3 dias, con-
tados da data da publicação da decisão, salvo disposição em contrário (art. 258, do Código 
Eleitoral). Nas decisões finais em processo de apuração de crime eleitoral de que resulte conde-
nação ou absolvição, o prazo recursal será de 10 dias (art. 362, do Código Eleitoral).

1  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. 4. ed. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2018. 
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c) Em razão da especialidade da matéria, as ações, os procedimentos e os recursos 
eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas na legislação eleitoral e 
nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral. A aplicação das regras do Novo Código de Pro-
cesso Civil tem caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça 
Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica (art. 2º, caput e parágrafo único, da Reso-
lução nº. 23.478/16);

d) Não se aplica a regra de contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, do CPC) aos 
feitos eleitorais (art. 7º, da Resolução nº. 23.478/16). 

Os prazos processuais, durante o período definido no calendário eleitoral, serão 
computados na forma do art. 16, da LC nº. 64/90, ou seja, serão peremptórios e contínuos, cor-
rerão em Secretaria ou cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de 
candidatos, não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados (art. 7º, §1º, da Resolução 
nº. 23.478/16). 

Por outro lado, fora do período definido no calendário eleitoral, os prazos proces-
suais serão computados na forma do art. 224, do CPC, ou seja, excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o dia do vencimento (art. 7º, da Resolução nº. 23.478/16).

O prazo de 30 dias para o Ministério Público intervir como custos legis previsto no art. 
178, do CPC/15, não se aplica na Justiça Eleitoral.

A suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro 
de que trata o art. 220, do CPC/15, aplica-se no âmbito dos cartórios eleitorais e dos tribunais 
regionais eleitorais.

e) São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a in-
validade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou 
mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, 
interposto no prazo de 3 (três) dias (art. 281, do Código Eleitoral);

f) São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se 
discutir matéria constitucional (art. 259, do Código Eleitoral). Isso significa que, perdido o 
prazo para a realização do ato processual, a questão é coberta pela preclusão, não mais poden-
do ser discutida.

O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora 
do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser inter-
posto (art. 259, parágrafo único, do Código Eleitoral).
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Sendo assim, por exemplo, tratando-se de decisão que julgou o mérito da ação, a 
perda do prazo recursal implica a coisa julgada material, o que impede o reexame da matéria, 
ainda que de matéria constitucional. Todavia, em caso de decisão interlocutória proferida no 
curso do processo, a perda do prazo recursal não impede que a questão, caso seja de natureza 
constitucional, seja posteriormente levantada, desde que em momento próprio.

g) Na Justiça Eleitoral não é admitida a autocomposição, não sendo aplicáveis as 
regras dos arts. 190 e 191 do CPC/15;

h) As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos elei-
torais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os even-
tuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de 
mérito (art. 19, da Resolução nº. 23.478/16);

Todavia, há exceções em relação à essa hipótese. Uma delas é a prevista no art. 279, 
do Código Eleitoral, que prevê a interposição de agravo de instrumento quando não conhecido 
o recurso especial pelo TRE.

i) Os feitos eleitorais, incluindo os recursos, são gratuitos, não incidindo custas, 
preparo ou honorários;

j) De acordo com o art. 260, do Código Eleitoral, a distribuição do primeiro recurso 
que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior prevenirá a competência do relator 
para todos os demais casos do mesmo Município ou Estado.

Segundo clássica jurisprudência do TSE, esse preceito somente seria aplicável aos 
chamados “recursos parciais”, oponíveis às juntas eleitorais quando as mesmas decidissem so-
bre impugnações a urnas, cédulas e votos.

Todavia, recentemente, alterou-se esse entendimento de modo a aplicar esse pre-
ceito também na distribuição de recursos que tratem de registro de candidatura após a apu-
ração dos votos. Isso porque, nesse caso, o julgamento de tais pedidos pode ter reflexo direto 
sobre a eleição (Recurso Especial Eleitoral nº. 13646, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves 
Da Silva, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 06/10/2016).

k) De acordo com a Súmula 26 do TSE, é inadmissível o recurso que deixa de im-
pugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a 
manutenção desta;

l) De acordo com Súmula 27 do TSE, é inadmissível recurso cuja deficiência de fun-
damentação impossibilite a compreensão da controvérsia;
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m) O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e no-
tórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, 
ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de 
lisura eleitoral (art. 23, da LC nº. 64/90).

COMO ESSE ASSUNTO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS DA CARREIRA?

(Ano: 2016 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-DFT / Prova: Juiz de Direito) 

A respeito do direito processual eleitoral, das ações eleitorais e dos respectivos recursos, as-
sinale a opção correta.

a) O ajuizamento de ação eleitoral para punir a doação acima do limite legal deve ocorrer até 
cento e vinte dias a partir da eleição, sob pena de prescrição.
b) A LC que regulamenta a perda de cargo para os casos de troca de partido sem justa causa 
não se aplica às eleições majoritárias e a defesa de mérito pode apontar motivos diversos 
daqueles exemplificativamente estabelecidos na legislação de regência.
c) Dentre as hipóteses de cabimento do recurso inominado, previstas no Código Eleitoral, 
tendo por destinatário o TRE, não se inserem os atos e as resoluções emanadas dos juízes e 
das juntas eleitorais em primeiro grau de jurisdição.
d) É cabível recurso extraordinário de decisão do TRE proferida contra disposição expressa 
da CF.
e) O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos 
indícios e presunções e da prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda 
que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura 
eleitoral.

Gabarito: E.

2. Recursos eleitorais em espécie

2.1 Recursos contra decisões dos juízes eleitorais

Os recursos contra as decisões dos Juízes Eleitorais são os seguintes:

a) Apelação criminal ou recurso eleitoral criminal (art. 362, do Código Eleitoral);

b) Recurso em sentido estrito (art. 364, do Código Eleitoral, c/c arts. 581 a 592, do 
Código de Processo Penal);

c) Recurso inominado ou recurso eleitoral (art. 265, do Código Eleitoral); e

d) Embargos de declaração (art. 275, do Código Eleitoral).
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De antemão, vale ressaltar ser possível o juízo de retratação no recurso inominado 
(art. 267, §7º, do Código Eleitoral) e no recurso em sentido estrito (art. 589, parágrafo único, do 
CPP).

2.1.1 Apelação criminal eleitoral ou recurso eleitoral criminal

2.1.1.1 Previsão legal

A apelação criminal eleitoral tem previsão no art. 362, do Código Eleitoral, que assim 
preceitua:

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso 
para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

2.1.1.2 Cabimento

Conforme visto, é cabível a apelação das decisões finais de condenação ou absolvi-
ção proferidas pelos Juízes Eleitorais.

2.1.1.3 Efeitos

A apelação criminal tem efeito devolutivo e suspensivo, constituindo exceção à regra 
do art. 257, do Código Eleitoral, anteriormente mencionada.

Todavia, se o réu estiver preso preventiva ou provisoriamente, em havendo absolvi-
ção, a apelação deve ser recebida somente em seu efeito devolutivo. Em razão da presunção de 
inocência, ainda que haja recurso da parte adversa, o réu deve ser posto em liberdade.

2.1.1.4 Prazo

Feita a intimação da sentença, a partir desse momento tem início o prazo de 10 dias 
para a interposição da apelação criminal. Importante mencionar, aqui, que o Ministério Público 
e a Defensoria Pública da União possuem a prerrogativa de intimação pessoal, com vista dos 
autos.

2.1.1.5 Forma de interposição

A apelação é interposta mediante petição, perante o juízo a quo, acompanhada de 
razões recursais, sendo posteriormente enviada ao Tribunal Regional Eleitoral.

Perceba, aqui, que a legislação eleitoral não prevê a possibilidade de interpor a ape-
lação por termo, com apresentação das razões recursais posteriormente na instância superior.
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Assim, o disposto no art. 600, §4º, do CPP, não é aplicável aos processos por crimes 
eleitorais, uma vez que a forma pela qual devem ser apresentados os recursos contra decisão 
do juízo singular possui disciplina específica no Código Eleitoral.

COMO ESSE ASSUNTO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS DA CARREIRA
 
(Ano: 2018 / Banca: CESPE / Órgão: TJ-CE / Prova: Juiz de Direito)
 
A apelação criminal eleitoral deverá ser:
a) recebida exclusivamente no efeito devolutivo.
b) recebida no efeito suspensivo quando interposta contra sentença condenatória. 
c) recebida no efeito suspensivo quando a sentença for absolutória e o réu estiver preso pre-
ventivamente.
d) interposta no juízo a quo no prazo de três dias, contados da publicação da sentença. 
e) interposta diretamente no TRE, com comunicação ao juízo a quo no prazo de cinco dias, 
contados da publicação da sentença.
 
Gabarito: B.

2.1.2 Recurso em sentido estrito (RESE)

2.1.2.1 Previsão legal

O RESE é recurso previsto no art. 581, do Código de Processo Penal, sendo aplicado 
subsidiariamente por força do art. 364, do Código Eleitoral, que assim preceitua:

Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns 
que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que 
lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o 
Código de Processo Penal.

2.1.2.2 Cabimento

As hipóteses de cabimento do RESE são as mesmas do processo penal comum, pre-
vistas no art. 581 do CPP. Todavia, aplica-se somente no que couber às causas penais aprecia-
das pela Justiça Eleitoral.

2.1.2.3 Efeitos

O RESE possui apenas efeito devolutivo, “devolvendo” ao conhecimento do tribunal 
toda a matéria efetivamente impugnada pela parte em seu recurso.
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Todavia, importante mencionar que o RESE permite o juízo de retratação por parte 
do Magistrado que exarou a decisão recorrida.

Nessa última situação, caso haja retratação, é possível recurso da parte contrária, 
sendo vedada nova retratação.

2.1.2.4 Prazo

Embora no CPP seja previsto o prazo de 5 dias para apresentação do RESE, no âmbito 
eleitoral, o mencionado recurso deve ser apresentado em 3 dias, em atenção à previsão espe-
cial do art. 248, do Código Eleitoral, e da celeridade que impera nos feitos eleitorais.

2.1.2.5 Forma de interposição

O recurso é apresentado por petição dirigida diretamente ao juízo eleitoral de pri-
meiro grau, com razões ao Tribunal Regional Eleitoral respectivo.

2.1.3 Recurso inominado eleitoral

2.1.3.1 Previsão legal

O recurso inominado eleitoral tem previsão no art. 265, do Código Eleitoral, que as-
sim dispõe:

Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleito-
rais caberá recurso para o Tribunal Regional.

2.1.3.2 Cabimento

Da leitura da redação legal, é possível observar que esse recurso pode ser interposto 
contra todos os atos, resoluções e despachos de juízes ou juntas eleitorais.

Todavia, não é possível a interposição desse recurso quando relativo à matéria crimi-
nal ou quando há outro recurso específico.

Nesse sentido, entende o TSE ser incabível o recurso inominado eleitoral em matéria 
criminal (Recurso em Habeas Corpus nº. 8114, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha 
De Assis Moura, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 48, Data 11/03/2015, Pá-
gina 164), bem como em face de decisão interlocutória (Recurso Especial Eleitoral nº. 25756, 
Acórdão, Relator(a) Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, Publicação:  DJ - Diário de justiça, Data 
08/05/2007, Página 145).
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2.1.3.3 Efeitos

O recurso inominado eleitoral possui efeito meramente devolutivo.

Todavia, também é possível que o juiz ou a junta eleitoral promova juiz de retratação 
em relação à decisão anteriormente proferida.

2.1.3.4 Prazo

O recurso inominado eleitoral pode ser interposto em 3 dias, a contar da data do ato 
ou da decisão recorrida, salvo disposição em contrário.

Nesse sentido, o prazo de apresentação de recursos de representações eleitorais é 
especial, consistindo em 24 horas (art. 96, da Lei nº. 9.504/97).

2.1.3.5 Forma de interposição

O recuso inominado é interposto mediante petição acompanhada das razões recur-
sais, sendo colhidas as contrarrazões para o posterior envio ao TRE competente.

2.2 Recursos contra decisões das juntas eleitorais

2.2.1 Introdução

Os possíveis recursos contra as decisões das juntas eleitorais são os seguintes:

a) recurso inominado (explicado anteriormente);

b) recurso contra a expedição de diploma (estudado na sinopse anterior);

c) recurso parcial (art. 261, do Código Eleitoral); e

d) embargos de declaração;

2.2.2 Recurso parcial 

2.2.2.1 Previsão legal

O recurso parcial tem previsão no art. 261, do Código Eleitoral, que assim reza:

Art. 261. Os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que 
versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para 
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os tribunais regionais no caso de eleições municipais, e para o Tribunal 
Superior no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à 
medida que derem entrada nas respectivas secretarias.
§ 1º Havendo dois ou mais recursos parciais de um mesmo município ou 
estado, ou se todos, inclusive os de diplomação, já estiverem no Tribunal 
Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente, em 
uma ou mais sessões.
§ 2º As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento 
serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do 
Tribunal Regional.
§ 3º Se os recursos de um mesmo município ou estado deram entrada 
em datas diversas, sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou o 
presidente do Tribunal Regional, aguardará a comunicação de todas as 
decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar 
em alteração do resultado do pleito que não tenha relação com o recur-
so já julgado.
§ 4º Em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos 
autos à instância superior, o juízo a quo esclarecerá quais os ainda em 
fase de processamento e, no último, quais os anteriormente remetidos.
§ 5º Ao se realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de 
decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão 
sofrer alterações decorrentes desse julgamento.
§ 6º Realizada a diplomação, e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou 
presidente do Tribunal Regional comunicará à instância superior se foi 
ou não interposto recurso.

Desde a adoção do sistema eletrônico de votação e apuração dos votos, o recurso 
parcial é figura em desuso.

2.2.2.2 Cabimento

Conforme explicitado anteriormente, o recurso parcial pode ser interposto em face 
de decisões das juntas eleitorais relacionadas a matéria de contagem e apuração de votos (ur-
nas, cédulas e votos).

O mencionado recurso tem o mesmo trâmite do recurso inominado.

2.2.2.3 Efeitos

O recurso parcial tem efeito meramente devolutivo.
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2.2.2.4 Prazo

Trata-se de recurso a ser interposto de imediato, logo após a ciência do ato impugna-
do. As razões, todavia, podem ser apresentadas em 48 horas (art. 169, §2º, do Código Eleitoral).

2.2.2.5 Forma de interposição

O recurso parcial pode ser interposto verbalmente ou por escrito (art. 169, §2º, do 
Código Eleitoral).

As razões recursais, todavia, devem ser apresentadas por escrito.

Ao ser apreciado pelo TRE ou pelo TSE, é cabível a sustentação oral pelo prazo de 5 
minutos.

2.3 Recursos contra decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais

Os possíveis recursos a serem interpostos em face de decisões exaradas pelos TRE 
são os seguintes: 

a) recurso parcial para o TSE (art. 261, do Código Eleitoral);

b) agravo regimental ou agravo interno para o próprio TRE (previsto nos regimentos 
internos): deve ser interposto no prazo de 3 dias ou 24 horas, na forma do art. 96, da Lei nº. 
9.504/97. É cabível contra decisões monocráticas emanadas de ministro do TSE ou membro do 
TRE. O mérito do agravo interno é julgado pelo pleno do respectivo tribunal;

c) agravo de instrumento (art. 282, do Código Eleitoral);

d) embargos de declaração (art. 275, do Código Eleitoral);

e) recurso ordinário eleitoral para o TSE (art. 121, §4º, III a V, da CRFB/88 c/c art. 276, 
II, “a” e “b”). É desnecessário o prequestionamento. 

f) recurso especial eleitoral para o TSE (art. 121, §4º, I e II, da CRFB/88, c/c art. 276, I, 
“a” e “b”). É necessário o prequestionamento. 

Não há previsão dos embargos infringentes ou embargos de divergência no processo 
eleitoral.
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2.3.1 Recurso parcial

Aplicam-se as mesmas regras já tratadas no tópico 2.2.2.

A diferença é que pode ser ajuizado, nesse caso, quando a apuração das eleições for 
de competência do TRE.

2.3.2 Recurso inominado eleitoral

Aplicam-se as mesmas regras já tratadas no tópico 2.1.3.

Pode ser interposto em face de atos, resoluções ou despachos do Presidente do TRE, 
quando incabível outro recurso específico.

2.3.3 Embargos de declaração

2.3.3.1 Previsão legal

Os embargos de declaração têm previsão no art. 275, do Código Eleitoral, que assim 
dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previs-
tas no Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, 
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição diri-
gida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais: 
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, 
proferindo voto;
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso 
incluído em pauta;
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição 
de recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o 
juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante 
a pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente 
protelatórios, a multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.
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2.3.3.2 Cabimento

Os embargos de declaração podem ser opostos para atacar decisão judicial de qual-
quer grau de jurisdição quando nela houver obscuridade, contradição, omissão ou erro mate-
rial.

Com cabimento vinculado a essas hipóteses, segundo o TSE, os embargos de decla-
ração devem indicar expressamente e objetivamente em qual dessas hipóteses estão fundados, 
sob pena de inépcia do recurso. 

2.3.3.3 Efeitos

A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de 
outros recursos.

O efeito natural do provimento dos embargos declaratórios é a correção da decisão, 
livrando-a dos vícios que a maculavam. Contudo, essa correção pode, eventualmente, conduzir 
à substancial modificação da decisão, situação em que terá o efeito infringente ou modificativo 
do recurso. Veja-se que esse efeito não decorre necessariamente da oposição do recurso, mas 
de seu provimento.

Nessa situação, quando a decisão puder modificar substancialmente a decisão, em 
respeito ao princípio do contraditório, deverá ser determinada a intimação do embargado para 
se manifestar sobre o recurso, sob pena de nulidade da decisão a ser proferida (art. 1023, §2º, 
do CPC/15).

2.3.3.4 Prazo

Os embargos de declaração deverão ser interpostos em três dias, contados da ciên-
cia da decisão. 

Excepcionalmente, no caso da representação fundada no art. 96, da Lei nº. 9.504/97, 
e no pedido de direito de resposta, os embargos deverão ser formulados em 24 horas.

2.3.3.5 Forma de interposição

A petição deverá ser dirigida ao juízo que prolatou a decisão, cabendo a ele decidir 
sobre a matéria.
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2.3.4 Recurso especial eleitoral

2.3.4.1 Previsão legal

O recurso especial eleitoral tem previsão no art. 276, I, “a” e “b”, do Código Eleitoral, 
c/c art. 121, §4º, I e II, da CRFB/88, que assim preceituam:

Art. 276. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os 
casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior:
I – especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais 
tribunais eleitorais;

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência 
dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
[...]
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá 
recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de 
lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribu-
nais eleitorais;

2.3.4.2 Cabimento

As hipóteses de cabimento foram expressamente previstas na legislação eleitoral, 
anteriormente mencionada.

Em todo caso, cabe ao TSE o julgamento do recurso.

Ademais, o Resp eleitoral, tal qual o recurso extraordinário, somente será cabível 
caso:

a) haja prequestionamento da matéria referente à contrariedade de disposição ex-
pressa na Constituição ou de lei; e

b) não haja rediscussão ou reexame da matéria-fático probatória.

Embora não seja nossa intenção esgotar o tema referente ao prequestionamento, 
vale ressaltar que esse não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte 
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou 
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seja, emissão de entendimento sobre o tema. Assim, se o Tribunal de origem não adotou enten-
dimento explícito a respeito do fato jurídico veiculado nas razões recursais, resta inviabilizada 
qualquer conclusão acerca de violação de preceito expresso na CRFB/88 ou em lei.

Ainda sobre o tema, importa mencionar o teor das Súmulas 28, 29, 30 e 32 do TSE, 
respectivamente:

A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial inter-
posto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral 
somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e 
a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto 
recorrido.

A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não se presta a confi-
gurar dissídio jurisprudencial apto a fundamentar recurso especial elei-
toral.

Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurispruden-
cial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a juris-
prudência do Tribunal Superior Eleitoral.

É inadmissível recurso especial eleitoral por violação à legislação 
municipal ou estadual, ao Regimento Interno dos Tribunais Eleitorais ou 
às normas partidárias.

2.3.4.3 Efeitos

O recurso especial eleitoral tem efeito meramente devolutivo.

Todavia, segundo esclarece Roberto Moreira de Almeida, é possível a concessão de 
efeito suspensivo em Resp, excepcionalmente, mediante o manejo de medida cautelar inomi-
nada para essa finalidade.2

2.3.4.4 Prazo

O recurso especial eleitoral, a exemplo dos demais recursos, deverá ser interposto 
em 3 dias, a contar da ciência da decisão pelo recorrente.

Todavia, quando o Resp tiver sido interposto em caso de direito de resposta ou por 
propaganda eleitoral irregular, no caso de representação na forma do art. 96, da Lei nº. 9.504/97, 
deverá ser apresentado em 24 horas.

2  ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de Direito Eleitoral. 11. ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 709.
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2.3.4.5 Forma de interposição

O Resp eleitoral é interposto por petição direcionada ao Presidente do TRE, junto das 
razões recursais para futura análise do TSE.

Cabe ao Presidente do TRE, em 48 horas, promover juízo de admissibilidade e profe-
rir despacho fundamentado, admitindo ou negando seguimento ao Resp para julgamento pelo 
plenário do TSE.

2.3.5 Recurso ordinário eleitoral – ROE

2.3.5.1 Previsão legal

O recurso ordinário eleitoral tem previsão no art. 276, II, “a” e “b”, do Código Eleitoral, 
c/c art. 121, §4º, III a V, da CRFB/88, que assim preceituam:

Art. 276. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os 
casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior:
[...]
II – ordinário:
a) quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais 
e estaduais;
b) quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência 
dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
[...]
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá 
recurso quando:
[...]
III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas elei-
ções federais ou estaduais;
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos fe-
derais ou estaduais;
V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou 
mandado de injunção.

2.3.5.2 Cabimento

Além das hipóteses anteriormente expostas, segundo esclarece Roberto Moreira de 
Almeida,
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Admite-se, ademais, o manejo de ROE em casos de: i) infidelidade parti-
dária (Resolução TSE nº. 22.610, art. 11); ii) prestação de contas de can-
didatos (Lei nº. 9.504/97, art. 30, §5º, de acordo com redação dada pela 
Lei nº. 12.034/09); e iii) prestação de contas partidárias (Lei nº. 9.096/95, 
art. 37). Em sentido diametralmente oposto, ou seja, não cabe ROE em 
matéria estritamente administrativa (questão sem cunho jurisdicional) 
(Respe 21.587/MA).3

Observe que, por ausência de previsão legal, não é cabível o ROE em caso de perda 
de mandato eletivo municipal.

Nesse ponto, vale mencionar o exposto na Súmula 36 do TSE:

Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que 
decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou per-
da de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais (art. 121, § 4º, 
incisos III e IV, da Constituição Federal).

2.3.5.3 Efeitos

Em regra, o ROE tem efeito meramente devolutivo.

Todavia, conforme já visto, o recurso ordinário interposto contra decisão proferida 
por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afas-
tamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com 
efeito suspensivo (art. 257, §2º, do Código Eleitoral).

2.3.5.4 Prazo

Obedecendo à regra, o prazo para interposição do ROE é de 3 dias, contados a partir 
da ciência da decisão.

Todavia, nos casos de infidelidade partidária, o prazo de 3 dias será contado somente 
a partir da publicação do acórdão na sessão de julgamento.

2.3.5.5 Forma de interposição

O ROE deve ser interposto por petição direcionada ao Presidente do TRE, acompa-
nhada das razões recursais para posterior análise do TSE. O TRE, aqui, também promove juízo 
de admissibilidade.

3  ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de Direito Eleitoral. 11. ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 710.
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2.3.6 Agravo de instrumento

2.3.6.1 Previsão legal

O agravo de instrumento tem previsão no art. 279, do Código Eleitoral, que assim 
dispõe:

Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, 
dentro em 3 (três) dias, agravo de instrumento.

2.3.6.2 Cabimento

O agravo de instrumento poderá ser interposto sempre que o Presidente ou Vice do 
TRE denegar seguimento a recurso especial eleitoral ou o Presidente ou Vice do TSE negar se-
guimento a recurso extraordinário.

2.3.6.3 Efeitos

O agravo de instrumento, em regra, tem efeito meramente devolutivo.

2.3.6.4 Prazo

O prazo recursal é de 3 dias, contados da intimação da denegação do recurso espe-
cial eleitoral ou do recurso extraordinário.

Todavia, o prazo recursal é de 24 horas nas hipóteses de direito de resposta ou de 
representação prevista no art. 96, §8º, da Lei nº. 9.504/97.

2.3.6.5 Forma de interposição

A forma de interposição obedece à previsão do art. 279, observe-se:

Art. 279. [...]
§ 1º O agravo de instrumento será interposto por petição que conterá:
I – a exposição do fato e do direito;
II – as razões do pedido de reforma da decisão;
III – a indicação das peças do processo que devem ser trasladadas.
§ 2º Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida e a certidão 
da intimação.
§ 3º Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no 
prazo de 3 (três) dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos 
autos que serão também trasladadas.
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§ 4º Concluída a formação do instrumento o presidente do Tribunal 
determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior, podendo, ainda, 
ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes.
§ 5º O presidente do Tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, 
ainda que interposto fora do prazo legal.
§ 6º Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto 
fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa 
correspondente ao valor do maior salário mínimo vigente no país, multa 
essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no art. 367.

2.4 Recursos contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral

Os possíveis recursos a serem interpostos em face de decisões exaradas pelos TSE 
são os seguintes:

a) recurso inominado;

b) embargos de declaração para o próprio TSE (art. 275, do Código Eleitoral);

c) agravo de instrumento para o STF (art. 279 a 282, do Código Eleitoral);

d) agravo regimental (vide tópico 2.3);

e) recurso ordinário constitucional – ROC para o STF; e

f) recurso extraordinário para o STF (art. 281, do Código Eleitoral, c/c art. 121, §4º, I, 
e art. 102, III, da CRFB/88.

2.4.1 Recurso inominado

Aplicam-se a esse recurso as mesmas regras já tratadas anteriormente.

2.4.2 Embargos de declaração

Do mesmo modo, aplicam-se a esse recurso as mesmas regras já tratadas anterior-
mente.

2.4.3 Recurso extraordinário

2.4.3.1 Previsão legal

O recurso extraordinário tem previsão no art. 281, do Código Eleitoral, c/c art. 121, 
§4º, I, e art. 102, III, da CRFB/88, que assim preceituam:
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Art. 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que 
declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e 
as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais 
caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto 
no prazo de 3 (três) dias.

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência 
dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
[...]
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá 
recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de 
lei;
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guar-
da da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em úni-
ca ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

2.4.3.2 Cabimento

Ao recurso extraordinário se aplica o que já se falou sobre recurso especial eleitoral 
quanto ao prequestionamento e a impossibilidade de reexame da matéria fático-probatória.

Além desses requisitos, deve haver a denominada repercussão geral, nos termos do 
art. 102, §3º, da CRFB/88, que assim reza:

Art. 102. [...]
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos 
termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 
membros.
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2.4.3.3 Efeitos

Em regra, o RE tem efeito meramente devolutivo. Todavia, é possível a obtenção de 
cautelar inominada a fim de obter efeito suspensivo recursal, desde que demonstrados os re-
quisitos autorizadores dessa finalidade.

2.4.3.4 Prazo

O prazo de interposição do RE é de 3 dias, a contar da ciência da decisão proferida 
pelo TSE.

2.4.3.5 Forma de interposição

O RE é interposto por petição direcionada ao Presidente do TSE, acompanhada das 
razões recursais para futura análise pelo plenário do STF.

2.4.4 Recurso ordinário constitucional – ROC

2.4.4.1 Previsão legal

O recurso ordinário constitucional – ROC para o STF tem previsão no art. 281, do Có-
digo Eleitoral, c/c art. 102, II, “a”, da CRFB/88:

Art. 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que 
declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e 
as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais 
caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto 
no prazo de 3 (três) dias.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guar-
da da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
II - julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o manda-
do de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, 
se denegatória a decisão;

2.4.4.2 Cabimento

As hipóteses de cabimento do ROC constam no tópico anterior.
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Vale ressaltar, aqui, que não é preciso que haja prequestionamento ou repercussão 
geral para o manejo do ROC.

Ademais, diferentemente do que ocorre com o Resp e com o RE, é cabível, no ROC, o 
reexame fático-probatório.

2.4.4.3 Efeitos

Em regra, o ROC tem efeito meramente devolutivo.

2.4.4.4 Prazo

O prazo para interposição de ROC é de 3 dias.

2.4.4.5 Forma de interposição 

O ROC é interposto por petição, subscrita por advogado, direcionada ao Presidente 
do TSE e acompanhada das razões recursais para posterior análise do pleno do STF.

2.4.5 Agravo de instrumento

Sobre o tema, vide tópico 2.3.6.


