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ACÓRDÃO

CONSULTA (11551) Nº 0601966-13.2018.6.00.0000 (PJe) – BRASÍLIA – DISTRITO 
FEDERAL

Relator: Ministro Og Fernandes
Consulente: Jerônimo Pizzolotto Goergen
Advogados: Paulo Henrique Franco Bueno – OAB/SP 312410 e Rubens Alberto Gatti 
Nunes – OAB/SP 306540

CONSULTA.  DEPUTADO  FEDERAL.  CRIAÇÃO  DE 
PARTIDOS.  LISTA DE  APOIAMENTO.  POSSIBILIDADE 
DE  ACEITAÇÃO  DE ASSINATURA ELETRÔNICA PELA 
JUSTIÇA  ELEITORAL.  MATÉRIA  ADMINISTRATIVA. 
PERGUNTA  QUE  ENVOLVE  CRITÉRIOS 
OPERACIONAIS  DE  VIABILIZAÇÃO  DE  NORMA 
JURÍDICA.  DESCABIMENTO  DO  INSTRUMENTO. 
CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1. A consulta prevista no art. 23, inciso XII, do Código 
Eleitoral é aquela formulada em tese por autoridade com 
jurisdição  federal  e  que  trate  de  matéria  eleitoral  em 
sentido estrito.
2. Pedido de assistência indeferido ante a ausência de 
previsão legal.
3. Consulta formulada para se questionar a aceitação 
ou não pela Justiça Eleitoral de assinatura eletrônica nas 
listas  de  apoiamento  para  a  criação  de  partidos.  A 
pergunta formulada não diz  respeito  a matéria  eleitoral, 
mas  busca  questionar  os  critérios  operacionais  e 
administrativos  utilizados  pela  Justiça  Eleitoral  para 
viabilizar o cumprimento da norma.
4. É inviável a apresentação de consulta para tratar de 
temas  de  índole  predominantemente  administrativa. 
Precedentes.
5. Consulta não conhecida.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora Presidente, 

o deputado federal Jerônimo Pizzolotto Goergen encaminha à apreciação deste 

Tribunal  Superior  consulta  acerca  da  possibilidade  do  uso  de  assinaturas 

eletrônicas  de  eleitores  no  apoiamento  popular  para  a  criação  de  partidos 

políticos.

Na inicial, o parlamentar relembra o procedimento legal para a 

criação de partidos, destacando que o art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.096/1995 exige  

o apoiamento mínimo de eleitores comprovado por meio de suas assinaturas. 

Destaca  que  a  legislação  não  proíbe,  contudo,  que  tal  apoiamento  seja 

assinado por meio eletrônico ou digital.

Reforça, ainda, que as declarações assinadas eletronicamente 

presumem-se verdadeiras quanto a seus destinatários e têm a mesma validade 

que os documentos assinados de forma física. Ademais, aduz que a Justiça 

Eleitoral prima pela adoção de técnicas modernas em seus procedimentos.

Diante de tal situação, formula o seguinte questionamento (ID 

2867788, fl. 3):

Seria aceita a assinatura eletrônica legalmente válida dos eleitores 
que apoiem dessa forma a criação de partidos políticos nas listas 
e/ou fichas expedidas pela Justiça Eleitoral?
A  Assessoria  Consultiva  (Assec)  entende  que  foram 

preenchidos os requisitos legais de admissibilidade (ID 2997838). No entanto, 

opinou para que seja sobrestado o julgamento do feito até o término do período 

eleitoral.

A Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD) solicitou 

o  ingresso  no  feito  como  assistente  simples,  afirmando  possuir  interesse 

jurídico no resultado da demanda.

Em novo parecer,  a Assec entendeu que a comprovação do 

apoiamento é feita por meio de certidão que coteja os documentos originais 

com os dados da Justiça Eleitoral, não havendo incompatibilidade entre o uso 

facultativo  da  assinatura  eletrônica  e  os  procedimentos  estabelecidos  pela 

Res.-TSE nº 23.571/2018. Dessa maneira, sugeriu (ID 7663438):
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a)  seja  colhida  manifestação  da  Secretaria  de  Tecnologia  da 
Informação  e  da  Seção  de  Gerenciamento  de  Dados  Partidários 
desta  Casa  acerca  da  viabilidade  técnica  e  temporal  da 
implementação da medida no sistema eletrônico para gerenciamento 
do apoiamento mínimo de eleitores; e
b) seja respondido positivamente o questionamento, no sentido de 
ser  possível  o  uso  facultativo  da  assinatura  eletrônica  certificada 
digitalmente  para  comprovar  o  apoiamento  à  criação  de  nova 
legenda partidária.
A Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (Sedap) se 

manifestou favoravelmente à implementação da assinatura eletrônica para a 

coleta de apoiamento, ressaltando a importância do uso de ferramentas que 

aprimorem o modelo de coleta e conferência de assinaturas (ID 18611188, fl. 

5).

A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) reconheceu a 

viabilidade técnica da tecnologia. No entanto, ressaltou que existem distintas 

soluções e que cada uma delas demandaria variados requisitos negociais que 

incluiriam custos, prazos, equipe e infraestrutura. Dessa maneira, afirmou não 

ser possível se manifestar sobre a viabilidade temporal (ID 18611188). 

A  Procuradoria-Geral  Eleitoral  se  manifestou  de  forma 

desfavorável, nos seguintes termos (ID 19352538):

Consulta. Partido político em formação. Apoiamento. Assinatura 
eletrônica.  Incompatibilidade.  Sistema  de  identificação  de 
eleitores no Brasil. Evolução. Identificação biométrica. 
1. Equivalem-se  uma  folha  de  papel  subscrita  por  quem  nela 
declara apoiar a criação de um partido e um arquivo de computador 
em que conste a mensagem de apoiamento e tenha a assinatura 
digital  do  apoiador.  Entretanto,  o  processamento  de  documentos 
físicos e eletrônicos pela Justiça Eleitoral decorre de procedimentos 
muito distintos. 
2. Enquanto a Justiça Eleitoral progride a passos largos na direção 
da identificação biométrica, a adoção de esforços para adaptação de 
sistemas  para  conferência  de  assinaturas  eletrônicas  –  que  não 
estão acessíveis  financeiramente  ao  universo do eleitorado  e  são 
oferecidas  por  empresas  –  é  um  passo  atrás  no  caminho 
vanguardeiro da Justiça Eleitoral brasileira. 
3. A  Justiça  Eleitoral  investe  em  identificação  biométrica  e, 
portanto, deve nessa senda prosseguir para o avanço da democracia 
de massas no século XXI. 
4. Se a identificação do eleitor para o voto progrediu pela biometria, 
não deve ser outro o caminho para sua identificação na propositura 
de leis por iniciativa popular ou no apoiamento da criação de partidos 
políticos. A preparação para recebimento de apoiamentos por petição 
eletrônica é somente benefício para alguns, a um custo para todos, 
sem nenhum ganho para o sistema eleitoral. 
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Parecer pelo conhecimento da consulta e resposta  desfavorável à 
indagação, nos termos propostos.
Consoante expõe o Parquet, “a troca de documentos em papel 

por documentos eletrônicos não suprime nem simplifica etapas” (ID 19352538, 

fl.  6),  uma vez que não elimina a necessidade de conferência.  Além disso, 

acentua que a Justiça Eleitoral caminha na direção da identificação biométrica, 

razão pela qual a assinatura eletrônica, mais cara e inacessível ao universo do 

eleitorado, seria um retrocesso na ampliação da democracia de massas.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator):  Senhora 

Presidente,  inicialmente,  indefiro  o pedido de assistência simples formulado 

pela ANCD por ausência de previsão legal. Assevero que eventual deferimento 

do  pedido  violaria,  por  via  transversa,  o  requisito  afeto  à  legitimidade para 

formular consultas a este Tribunal, uma vez que o requerente não possui as 

qualidades exigidas pelo art. 23, XII, do Código Eleitoral.

No que concerne ao questionamento formulado, anoto que a 

competência do Tribunal Superior Eleitoral para responder consultas encontra-

se prevista no art. 23, inciso XII, do CE, nos seguintes termos:

Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior,
[...]
XII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem 
feitas  em  tese  por  autoridade  com  jurisdição,  federal  ou  órgão 
nacional de partido político.
Extrai-se  do  referido  dispositivo  que  a  consulta  é  cabível 

quando formulada em tese por consulente legítimo e versar exclusivamente 

sobre matéria eleitoral.

No caso presente, o consulente Jerônimo Pizzolotto Georgen é 

parte legítima, pois ocupa mandato federal.

Entretanto,  o  questionamento  apresentado  não  pode  ser 

conhecido, uma vez que trata de matéria que desborda dos limites de cognição 

em âmbito de consulta.
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A  jurisprudência  do  TSE,  interpretando  o  dispositivo 

supracitado,  entende  que  a  consulta  é  cabível  para  sanar  dúvidas  sobre 

matéria  eleitoral  stricto  sensu.  Dessa  maneira,  os  questionamentos  que  se 

voltam apenas à organização ou à administração da Justiça Eleitoral destoam 

da finalidade do instituto. Confira-se:

CONSULTA.  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.  PROCURADOR 
DO ESTADO. CUMULAÇÃO COM A FUNÇÃO DE JUIZ ELEITORAL. 
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. NÃO-CONHECIMENTO.
1.  Consulta  versando  sobre  questão  de  cunho  eminentemente 
administrativo refoge à competência do TSE, estabelecida no art. 23, 
XII, do Código Eleitoral, uma vez que não se trata de matéria eleitoral 
stricto sensu.
2. Consulta não conhecida.
(Cta nº 1385/DF, rel. Min. José Delgado, DJ de 8.5.2007)

CONSULTA. PRESIDENTE DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. 
ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO 
DE AUXÍLIO MORADIA A MEMBROS DA CLASSE DE JURISTAS. 
NÃO CONHECIMENTO.
1.   Nos  termos  do  art.  23,  XII,  do  Código  Eleitoral,  compete  ao 
Tribunal  Superior  Eleitoral  responder  às  consultas  formuladas  por 
autoridade  com  jurisdição  federal  ou  órgão  nacional  de  partido 
político sobre matéria eleitoral.
2.  No caso dos autos, a consulta foi formulada por Presidente de 
Tribunal Regional Eleitoral, o qual não detém legitimidade ativa.
3.   Ademais,  também  não  se  conhece  de  consulta  que  envolva 
matéria administrativo-financeira, tal como na espécie.
4.  Consulta não conhecida.
(Cta nº  165-19/DF, rel.  Min.  João Otávio De Noronha,  julgado em 
12.5.2015, DJe de 10.6.2015)

PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  CONSULTA.  CONVOCAÇÃO. 
MESÁRIOS. BENEFÍCIO. DISPENSA DO SERVIÇO. DOBRO DOS 
DIAS  CONVOCADOS.  TRE/PR.  PORTARIA.  PARTE  ILEGÍTIMA. 
MATÉRIA  ADMINISTRATIVA.  CASO  CONCRETO.  NÃO 
CONHECIDA.
Consulta  formulada  por  parte  ilegítima,  que  trate  de  matéria 
administrativa ou que vise à solução de caso concreto não deve ser 
conhecida.
(Cta nº 865-97/PR, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 29.8.2013, 
DJe de 25.9.2013)
Veja-se, mais uma vez, a pergunta formulada:

Seria aceita a assinatura eletrônica legalmente válida dos eleitores 
que apoiem dessa forma a criação de partidos políticos nas listas 
e/ou fichas expedidas pela Justiça Eleitoral?
A consulta trazida não aborda assunto de direito eleitoral em 

sentido estrito.  Pelo contrário,  não se apresenta qualquer  dúvida acerca da 
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interpretação de norma jurídica.  Na realidade,  o  questionamento se  volta  a 

aspectos meramente administrativos de uma regra eleitoral incontroversa.

A leitura do art. 9º, § 1º, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

(Lei nº 9.096/1995) revela o critério legal para a prova do apoiamento, qual 

seja, a aposição de assinatura com menção ao número do título eleitoral. Essa 

é a regra eleitoral, acerca da qual não se suscitaram dúvidas.

A consulta, por sua vez, questiona se a Justiça Eleitoral aceita 

ou não assinatura eletrônica nas listas ou fichas expedidas. A pergunta traz 

aspectos relacionados ao modo como os órgãos administrativos desta Justiça 

especializada  atuam  para  operacionalizar  ou  viabilizar  a  norma  eleitoral, 

conteúdo que não se amolda aos limites estritos da matéria eleitoral.

O próprio consulente assume, em sua inicial, que a resolução 

da pergunta poderia envolver a disponibilização, pela administração eleitoral, 

de  mecanismo de subscrição eletrônica para  verificação de apoiamento (ID 

2867788,  fl.  3).  Igualmente,  a  manifestação da STI  assume que o trato da 

questão demandaria analisar “escopo, custo, prazo, equipe técnica, contratos e 

infraestrutura”  (ID  18611188,  fl.  7),  recursos  de  índole  estritamente 

administrativa e que ultrapassam a matéria eleitoral.

Ante  o  exposto,  por  se  tratar  de  matéria  estritamente 

administrativa, não conheço da consulta formulada.

É como voto.


