
 

REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO Nº 0601033-40 (PJE) – CLASSE 11539 – 

BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL 

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 
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ADVOGADOS : MARCELO SANTOS MOURÃO E OUTROS 

 

REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO NACIONAL 

CORINTHIANO (PNC). REQUISITO. APOIAMENTO MÍNIMO 

DE ELEITORES. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. PRAZO. 
DOIS ANOS. CONTAGEM. DATA. AQUISIÇÃO. 

PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. 

INSUFICIÊNCIA. ASSINATURAS. NÃO CONHECIMENTO. 

1. O Partido Nacional Corinthiano, legenda em formação e com 

personalidade jurídica desde 7/8/2014, protocolou requerimento 
de registro de seu estatuto nesta Corte Superior em 31/8/2018. 

2. A controvérsia envolve dois pontos: a) se aplicável na espécie 

o prazo de dois anos para a coleta de apoiamentos – introduzido no 

§ 1º do art. 7º da Lei 9.096/95 pela Lei 13.165, de 29/9/2015; b) em 

caso afirmativo, qual o termo a quo da contagem do biênio. 

3. O art. 13 da Lei 13.165/2015 estabelece que “o disposto no § 

1º do art. 7º da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, no tocante 

ao prazo de dois anos para comprovação do apoiamento de 

eleitores, não se aplica aos pedidos protocolizados até a data de 
publicação desta Lei”, regra de transição na qual o requerente não 

se enquadra. No mesmo sentido desse dispositivo, o art. 58 da 

Res.-TSE 23.571/2018 e precedentes desta Corte. 

4. É constitucional a fixação de prazo para a coleta de 

assinaturas, mecanismo que se traduz no fortalecimento do 
sistema democrático e que impede o advento de legendas sem 

efetivo e contemporâneo respaldo popular. Precedente: RPP 583-

54/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 

27/3/2018. 

5. A circunstância de o requerente ter obtido personalidade civil 
antes do advento da Lei 13.165/2015 não o exime de cumprir os 

requisitos previstos ao tempo do protocolo do registro de seu 

estatuto, porquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico. 

Jurisprudência deste Tribunal e da c. Suprema Corte. 

6. O marco inicial para a contagem do período de dois anos é a 
data da aquisição da personalidade jurídica, a teor dos arts. 8º da 

Lei 9.096/95 e 7º, § 3º, da Res.-TSE 23.571/2018 e, ainda, do 
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entendimento reafirmado no RPP 0600895-73/DF, Rel. Min. 

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 4/12/2018. 

7. Considerando a legislação de regência e os dados relativos às 

Eleições 2018, tem-se que o quantitativo mínimo de apoiamentos 

necessários é de 491.967 eleitores, cuja obtenção no caso se 

impunha no prazo de dois anos entre 7/8/2014 (quando o 

requerente adquiriu sua personalidade jurídica) e 7/8/2016. Nesse 
insterstício, porém, a legenda alcançou apenas 62.714 assinaturas, 

muito aquém do mínimo legal. 

8. Inexiste similitude fática com o RPP 0600412-09, Rel. Min. 

Jorge Mussi, concluído em 11/12/2019, no qual se deferiu o 

registro do Unidade Popular. Naquele caso, é inequívoco que a 
legenda obteve personalidade jurídica em 14/9/2016 e que 

realizou a coleta de assinaturas entre 12/10/2016 e 13/9/2018, isto 

é, dentro do prazo de dois anos, ao contrário do que se verifica na 

espécie. 

9. Requerimento de registro de partido político não conhecido. 
Prejudicado o agravo interno. 
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RELATÓRIO 
 

 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:   

Trata-se de requerimento de registro do estatuto do Partido Nacional Corinthiano 

protocolado nesta Corte em 31/8/2018 (ID 312.838). 

 

Na peça inicial, a grei aduziu ter adquirido personalidade jurídica em 

7/8/2014 e cumprir os requisitos legais.  

 

Informou que obteve o registro dos órgãos de direção partidária em 

dez tribunais regionais eleitorais, a saber: Acre, Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins (fl. 3). 

 

Acrescentou que as assinaturas de eleitores colhidas nessas unidades 

da federação devem ser somadas às dos seguintes estados: Ceará, Distrito Federal e 

Pernambuco (fls. 3-4). 

 

No que toca ao apoiamento mínimo de eleitores, sustentou que, por 

já estar em formação antes da Minirreforma Eleitoral de 2015, a ela não se aplica o 

prazo de dois anos para sua obtenção, previsto no art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/95, 

acrescido pela Lei 13.165/2015. 

 

No ponto, argumentou que entendimento diverso implicaria ofensa 

ao direito adquirido e aos princípios da isonomia e da livre criação, fusão, 

incorporação e extinção de partidos políticos (arts. 5º, caput, II, XXXVI e 17, da 

CF/88). 

 

Ademais, o fato de ter acesso ao Sistema de Apoiamento de Partido 

em Formação (SAPF) leva à conclusão de que a ela “não se aplica o requisito do 
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prazo bienal ditado no § 1º do art. 7º da Lei nº 9.096/95, com a redação que lhe foi 

dada pela Lei nº 13.165/15” (fl. 15). 

 

No ponto, aduziu que o quantitativo de assinaturas totaliza 496.755, 

distribuídas nos seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte, 

Roraima, São Paulo, Sergipe, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, 

Rondônia, Tocantins, conforme certidões consolidadas constantes dos autos. 

 

Ainda no tocante à temática do apoiamento, registrou que em 

11/5/2017 publicou-se no site do TSE a seguinte notícia: “prazo não atinge partidos 

em formação antes da Reforma Eleitoral de 2015” (fl. 6). 

 

Publicado o edital previsto nos arts. 27 e 28 da Res.-TSE 

23.571/2018, não foram apresentadas impugnações (ID 338.698). 

 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo indeferimento do 

pedido, pois a legenda não comprovou o apoio de eleitores no período de dois anos 

contados da aquisição da personalidade jurídica (ID 490.889). 

 

Sobreveio manifestação do partido acerca do parecer ministerial em 

que, preliminarmente, pugnou por sua intempestividade ante a inobservância do 

prazo de dez dias a que alude o art. 31 da Res.-TSE 23.571/2018. No mérito, infirmou 

o emprego do marco cronológico advindo com a Lei 13.165/2015 às agremiações 

que já estavam em formação antes da sua vigência (ID 491.377).  

 

Em nova peça, argumentou que a regra de transição prevista no artigo 

61 da Res.-TSE 23.571/2018, aliada ao deferimento de senha de acesso ao SAPF, 

afastam a incidência da cláusula bienal ao caso concreto.  
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Ademais, afirmou que o entendimento sufragado no parecer gerará 

causa de extinção de partido político “anômala e estranha à Lei Eleitoral e ao Código 

Civil” (ID 519.252, fl. 9). 

 

Ato contínuo, arguiu a inconstitucionalidade dos arts. 7º, § 3º, e 58, 

da Res.-TSE 23.571/2018, pois, ao editá-los, esta Corte “o fez com prática de excesso 

do poder regulamentar conferido pelo art. 23, IX, do Código Eleitoral, [...], inovando 

os limites delineados e criando novas regras de cunho material acerca do tema que 

não estão previstas na Lei 9.096/95”, ferindo, em última análise, o pluralismo político 

(art. 1º, V, da CF/88) (ID 555.017).  

 

A grei protocolizou, ainda, duas petições, reiterando os pedidos 

formulados anteriormente, bem como memoriais (IDs 2.017.638, 2.510.038 e 

3.733.638). 

 

Em novo requerimento, solicitou urgência na análise de seu registro, 

pois tramita no Congresso Nacional a PEC 23/2019, que impõe regras restritivas para 

a criação de partidos políticos e, uma vez inseridas na ordem constitucional vigente, 

podem ter aplicabilidade imediata sobre todas as agremiações (ID 6.822.488). 

 

Posteriormente, informou que ainda possui acesso ao Sistema de 

Apoiamento de Partidos em Formação (SAPF), tendo a prerrogativa de imprimir as 

fichas de coleta de assinaturas, o que denota que a ela não se aplica a regra bienal. 

Com base nesses argumentos, concluiu que se deve deferir seu registro (ID 

11.014.488). 

 

Por fim, no ID 15.538.388, anexou o parecer da d. Procuradoria-

Geral Eleitoral exarado nos autos eletrônicos do registro do Unidade Popular (UP) 

(0600412-09), no qual se opinou pelo deferimento do pedido, ainda que se a inicial 

tenha sido protocolizada no TSE três anos depois da aquisição da personalidade civil 
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da grei (obtida em 14/9/2016), mas desde que comprovado o apoio mínimo de 

eleitores até 14/9/2018, ou seja, no prazo de dois anos.  

 

Assim, deduziu ter ocorrido evolução do entendimento do Parquet 

acerca da tempestividade de registros formalizados nesta Corte após o transcurso de 

dois anos, o que deve incidir também no caso dos autos, sob pena de ofensa ao 

princípio da isonomia. 

 

O e. Ministro Jorge Mussi, meu antecessor, diante do fato de que as 

certidões consolidadas dos tribunais regionais eleitorais não especificavam quantos 

apoiamentos foram obtidos dentro do prazo de dois anos contados da aquisição da 

personalidade jurídica e quantos o foram apenas a posteriori, determinou diligências 

para que: a) no prazo de 30 dias, os TREs individualizassem as respectivas 

informações no tocante às assinaturas físicas; b) no prazo de cinco dias, a Seção de 

Gerenciamento de Dados Partidários realizasse o mesmo procedimento quanto às 

assinaturas via SAPF (ID 17.071.688). 

 

Contra esse despacho, o Partido Nacional Corinthiano interpôs 

agravo interno, com pedido de antecipação de tutela recursal, alegando, em suma (ID 

17.560.438): 

 

a) o despacho tem caráter decisório, pois na Res.-TSE 23.571/2018 

não há  previsão de diligência para se verificar a validade das 

certidões de apoiamento; 

 

b) as informações constantes das listas de apoiamentos expedidas 

pelos TREs não foram impugnadas no prazo legal, incidindo os 

efeitos da preclusão sobre supostas irregularidades;  
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c) inexiste disciplina legal acerca do marco a quo para a contagem 

do período de dois anos para a coleta dos apoiamentos. Desse modo, 

o art. 7º, § 3º, da Res.-TSE 23.571/2018 representa excesso de poder 

regulamentar desta Corte Superior; 

 

d) houve omissão sobre a regra do art. 61 desse mesmo diploma em 

que se admite o uso de certidões consolidadas obtidas antes da 

entrada em funcionamento do SAPF; 

 

e) o agravo deve ser recebido com efeito suspensivo, tendo em vista 

o efeito danoso do início das diligências.  

 

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 

18.856.588).  

 

Em atendimento ao Ofício-Circular SEDAP/CPADI/SJD 224/2019, 

os tribunais regionais eleitorais encaminharam manifestações, conforme a seguinte 

tabela: 

 

TRE ID 
Apoiamentos físicos obtidos 

de 7/8/2014 a 7/8/2016 

Apoiamentos físicos obtidos 

de 8/8/2016 a 31/8/2018 

TRE/AP 17.545.188 955 Sem apoiamento 

TRE/PE 17.696.088 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/RR 17.748.288 497 Sem apoiamento 

TRE/MG 17.761.238 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/MA 17.765.388 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/RO 17.765.438 
O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

TRE/ES 
17.776.388 

e 18.912.538 
282 Sem apoiamento 

TRE/TO 17.790.438 
O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

TRE/SC 17.919.288 Sem apoiamento Sem apoiamento 
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TRE ID 
Apoiamentos físicos obtidos 

de 7/8/2014 a 7/8/2016 

Apoiamentos físicos obtidos 

de 8/8/2016 a 31/8/2018 

TRE/AL 17.949.338 1.582 
O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

TRE/SE 18.335.588 1.087 Sem apoiamento 

TRE/PA 18.447.038 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/SP 18.913.888 27.601 27.501 

TRE/RN 19.066.588 2.035 Sem apoiamento 

TRE/PI 19.092.688 729 Sem apoiamento 

TRE/BA 19.206.638 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/DF 19.210.938 
O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

TRE/GO 19.214.038 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/RJ 19.214.388 6.349 1.150 

TRE/AC 19.318.388 650 Sem apoiamento 

TRE/PB 19.441.788 
O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

O partido coletou apoiamentos 

apenas por meio do SAPF 

TRE/CE 19.792.888 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/AM - Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/MT 20.039.638 Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/MS - Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/PR - Sem apoiamento Sem apoiamento 

TRE/RS - Sem apoiamento Sem apoiamento 

 

Quanto aos apoiamentos validados por meio do Sistema de 

Apoiamento a Partidos em Formação (SAPF), a Seção de Gerenciamento de Dados 

Partidários (SEDAP) deste Tribunal Superior informou que no período de 7/8/2014 

a 7/8/2016 foram 20.947 apoios e que no intervalo de 8/8/2016 a 31/8/2016, 420.315 

(ID 17.868.638). 

 

É o relatório. 
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VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: 

Preliminarmente, anoto que o parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral Eleitoral 

não possui caráter vinculativo, de modo que sua eventual intempestividade não 

possui qualquer repercussão no desfecho do caso em debate. 

 

De outra parte, visando facilitar a compreensão dos fatos e suas 

implicações, verifico que a legenda obteve personalidade civil em 7/8/2014 e 

protocolou o requerimento de registro neste Tribunal em 31/8/2018, após as 

alterações promovidas pela Lei 13.165, de 29/9/2015, à Lei 9.096/95 (Lei dos 

Partidos Políticos). 

 

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside na aferição de 

requisito essencial para o registro do estatuto do Partido Nacional Corinthiano 

nesta Corte, a saber, o apoiamento mínimo de eleitores. Cabe decidir na espécie 

duas questões: a) se aplicável ao requerente o prazo de dois anos para a coleta de 

assinaturas – introduzido no § 1º do art. 7º da Lei 9.096/95 pela Lei 13.165/2015; b) 

em caso afirmativo, qual o termo a quo da contagem do biênio. 

 

Passo, portanto, ao exame do caso. 

 

1. Alteração Legislativa Promovida pela Lei 13.165/2015 e 

sua Incidência no Pedido de Registro do Partido Nacional Corinthiano 

 

A teor do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/95 (com texto da Lei 

13.165/2015), só é admitido o registro do estatuto de legenda que comprove, no 

período de dois anos, o apoiamento mínimo de eleitores. Confira-se: 
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Art. 7º [omissis] 

§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha 
caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, 

no período de dois anos, o apoiamento de eleitores não filiados a 

partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco 

décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a 

Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os 
nulos, distribuídos por 1/3 (um terço), ou mais, dos Estados, com um 

mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que haja 

votado em cada um deles. 

(sem destaque no original) 

 

A inovação legislativa quanto ao prazo para os apoiamentos foi 

objeto de regra de transição no art. 13 da Lei 13.165/2015, segundo o qual a 

necessidade de observância ao referido biênio não se aplica às agremiações que 

protocolaram o pedido de registro nesta Corte antes de 29/9/2015, data de publicação 

da norma. Veja-se: 

 

Art. 13.  O disposto no § 1o do art. 7o da Lei no 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, no tocante ao prazo de dois anos para 

comprovação do apoiamento de eleitores, não se aplica aos 

pedidos protocolizados até a data de publicação desta Lei. 

(sem destaque no original) 

 

No mesmo sentido, o art. 58 da Res.-TSE 23.571/2018, dispondo que 

“o prazo de dois anos para comprovação do apoiamento de eleitores de que trata o 

§ 1º do art. 7º desta resolução não se aplica aos pedidos protocolizados no 

Tribunal Superior Eleitoral antes de 30 de setembro de 2015”. 

 

Na apreciação da CTA 385-80, redator para acórdão Min. Gilmar 

Mendes, DJE de 2/8/2017, este Tribunal assentou de modo claro que a mudança 

normativa recai sobre todas as agremiações que formalizarem o seu registro nesta 

Corte depois da entrada em vigor da Lei 13.165/2015, sem ressalvas. Confira-se: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9096.htm#art7§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9096.htm#art7§1
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[trecho do voto] Ressalte-se que tal regra é aplicável a todos os 

partidos políticos, com exceção daqueles que já haviam 

formalizado o seu pedido de registro perante o TSE antes da 

entrada em vigor da Lei 13.165/2015, uma vez que, para estes, o 

prazo de dois anos não se aplica.  

Em outras palavras, se a agremiação partidária em formação 

obteve o seu registro perante o cartório civil de pessoas jurídicas 

antes de 29.9.2015 e protocolizou o seu pedido no Tribunal 

Superior Eleitoral posteriormente a essa data, deverá, no 

momento da protocolização, ter observado o prazo de dois anos 

para o alcance do apoiamento mínimo de eleitores, o qual deve 

ser contado a partir da obtenção da personalidade jurídica no cartório 
de pessoas jurídicas. 

(sem destaques no original) 

 

Dessa forma, à exceção dos partidos que requereram o registro de 

seus estatutos nesta Corte até 29/9/2015, os quais se submetem ao regime jurídico 

anterior, todos os demais devem cumprir o prazo bienal de coleta dos apoiamentos, 

independentemente de quando obtiveram seu registro no cartório civil. 

 

Ao contrário do que alega o requerente, a regra instituída pela Lei 

13.165/2015 não implica ofensa aos princípios da isonomia e da livre criação, fusão, 

incorporação de partidos políticos previstos no art. 5º, caput, e 17 da CF/88. Ao 

contrário, limita-se a estabelecer novo requisito de modo a se comprovar, 

quantitativa e qualitativamente, o apoio de eleitores à legenda que pretenda participar 

do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao 

rádio e televisão (art. 7º, § 2º, da Lei 9.096/95).  

 

Trata-se, em outras palavras, de mecanismo que se traduz no 

fortalecimento do sistema democrático e do pluripartidarismo, impedindo o advento 

de legendas sem efetivo e contemporâneo respaldo popular.  

 

Esta Corte referendou a coerência do novo regime jurídico com a 

ordem constitucional no Pedido de Reconsideração no RPP 583-54/DF, Rel. Min. 
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Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 27/3/2018, decidido à unanimidade de 

votos. Concluiu-se, em suma, que: 

 

[...] a adoção de mecanismos que aperfeiçoem, sem desnaturar, 

o pluripartidarismo, resguardado pelo art. 17 da Constituição 

Federal, com o estabelecimento de critérios mais densos, de 

aplicação imediata, no âmbito da criação dos partidos políticos, 

atende ao interesse coletivo, o qual se sobrepõe àqueles 

formalmente tirados de grupos que, ideologicamente 

organizados, buscam fundar uma nova legenda. Não se cuida de 

embaraçar a legítima formação de siglas partidárias, mas de dar 

cobro ao texto constitucional que exige sua autêntica 

representatividade. 

 

Assim, inexiste esteio de ordem constitucional que permita afastar, 

no caso dos autos, a inovação legislativa introduzida ao art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/95. 

A circunstância de o Partido Nacional Corinthiano ter alcançado personalidade civil 

antes da Minirreforma Eleitoral de 2015 não o exime de cumprir os novos 

pressupostos legais, até porque a sólida jurisprudência do TSE é no sentido de que 

não há direito adquirido a regime jurídico. Extrai-se, mais uma vez, do 

mencionado precedente, o seguinte: 

 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REGISTRO DE PARTIDO 

POLÍTICO. APOIAMENTO MÍNIMO. REQUISITO NÃO 

PREENCHIDO NA DATA DE PROTOCOLO DO PEDIDO 

NO TSE: PREMATURIDADE RECONHECIDA PELA SIGLA. 

NÃO CONHECIMENTO. LEADING CASE: QO-RPP Nº 153-

05/DF (DJE DE 16.9.2015). ENTENDIMENTO REAFIRMADO 

EM OUTROS PEDIDOS DE REGISTRO PARTIDÁRIO E NA 
APROVAÇÃO, POR UNANIMIDADE, DA RES.-TSE Nº 

23.465/2015. APROVEITAMENTO DE CERTIDÕES 

ANTERIORES E EM DESALINHO COM OS NOVOS 

PRECEITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PARTIDOS 
POLÍTICOS. PAPEL FUNDAMENTAL NO RESGUARDO DO 

REGIME DEMOCRÁTICO. ANÁLISE RIGOROSA E 

OBJETIVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. NORMAS QUE FORTALECEM O 

CONTROLE QUANTITATIVO E QUALITATIVO DOS 
PARTIDOS. VISÃO CONSENTÂNEA E CONTEMPORÂNEA 
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COM A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MC-

ADI Nº 5311/DF). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
OFENSA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.  

[...] 

3. Esse entendimento foi reafirmado nos RPP nos 345-35 e 428-51, 

relatados pelo Ministro Henrique Neves, e julgados nas sessões de 
22.9.2015 e 24.9.2015, respectivamente, bem como nos debates 

havidos por ocasião da aprovação da Res.-TSE nº 23.465/2015, 

oportunidade em que ficou assentada, inclusive, a impossibilidade 

de aproveitamento dos atos pretéritos, desalinhados com o novo 

regramento, até mesmo em razão da sólida jurisprudência do STF 

no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico. [...] 

(Pedido de Reconsideração no RPP 583-54/DF, Rel. Min. Tarcisio 

Vieira de Carvalho Neto, DJE de 27/3/2018) (sem destaques no 

original) 

 

Aliás, ao não conhecer do primeiro pedido de registro do Partido 

Nacional Corinthiano prematuramente protocolizado em 19/8/2015 (RPP 428-

51/DF), quando ainda não obtido à época o apoiamento mínimo, esta Corte reforçou 

que eventual requerimento posterior se submeteria às regras eleitorais vigentes ao 

tempo do novo protocolo de registro. Os debates naquela assentada são 

esclarecedores: 

 

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Senhor 

Presidente, quero apenas alertar, para não reabrir a discussão, que foi 

protocolizado a tempo, e deixar uma cláusula no voto esclarecendo 

que não se produziu nenhum efeito jurídico, porque posteriormente 
podem alegar que protocolizaram na vigência de lei anterior, porque, 

diferentemente dos demais, este não estamos conhecendo. Os 

demais conhecemos, mandamos processar, porque já havia 

assinatura, apenas faltavam dados. É como se fosse uma emenda à 

inicial. Este não possui nada.  

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA 

(relator): No voto, na parte que trata sobre a questão de preservar 

eventual direito que decorreria da resolução atual, assento que “tal 

pretensão não se mostra viável, pois os atos devem ser regulados 

pelas normas que vigem no momento de sua realização (tempus 

regit actum)”. Ao final, deixo claro que não conheço do pedido, 

sem prejuízo de o interessado formular novo pedido quando 
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preencher as condições necessárias. Não é o caso de reabrir este 

processo.  

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Penso que é 

importante ficar claro que qualquer discussão futura, qualquer novo 

pleito será iniciado do zero. Não há nada a ser aproveitado deste 

processo, considerando a nova resolução que está por vir.  

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA 
(relator): Na realidade, volto a insistir: qualquer ato será 

regulado pela legislação vigente no momento em que o pedido 

for protocolado. Se houver nova resolução, tudo será regulado 

por ela. 

(RPP 428-51/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 
9/11/2015) (sem destaques no original) 

 

Desse modo, considerando que o Partido Nacional Corinthiano 

protocolou o requerimento de registro do estatuto em 31/8/2018, após a publicação 

da Lei 13.165 em 29/9/2015, a ele se aplica o prazo bienal para obter o apoiamento 

mínimo de eleitores previsto no art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/95. 

 

2. Início da Contagem do Período de Dois Anos para o 

Apoiamento 

 

O art. 7º, § 3º, da Res.-TSE 23.571/2018 – que regulamenta a Lei 

9.096/95 – é cristalino ao dispor que “o prazo de dois anos para comprovação do 

apoiamento de que trata o § 1º deste artigo é contado a partir da data da aquisição 

da personalidade jurídica do partido político em formação, na forma prevista no 

art. 10 desta resolução”. 

 

O requerente argui a inconstitucionalidade do dispositivo por 

entender que esta Corte, ao editá-lo, criou regra de cunho material não prevista na 

Lei 9.096/95, ferindo o pluralismo político. 

 

Contudo, não há falar em qualquer vício de inconstitucionalidade, 

pois a regulamentação procedida pelo Tribunal Superior Eleitoral é mera decorrência 
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lógica do que estabelece o art. 8º da Lei 9.096/95, segundo o qual “adquirida a 

personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do 

apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º [...]”.  

 

Aliás, este Tribunal já se manifestou sobre o tema na Consulta 385-

80, redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, DJE de 2/8/2017, cuja ementa é 

esclarecedora, destacando-se o item 4: 

 

CONSULTA. CRIAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PRAZO. 
APOIAMENTO DE ELEITORES. 

1. A consulta preenche os requisitos de admissibilidade previstos no 

art. 23, inciso XII, do Código Eleitoral. 

2. O prazo de dois anos para comprovação do apoiamento de 
eleitores não se aplica aos pedidos de criação de partidos 

protocolados até a data de publicação da Lei nº 13.165/2015. [...] 

4. O prazo de dois anos para a comprovação do apoiamento 

mínimo, requisito indispensável no procedimento de criação de 

partido político, é contado a partir do registro da agremiação 

partidária no cartório competente do registro civil das pessoas 

jurídicas. 

(sem destaque no original) 

 

Em recente julgado desta Corte, reafirmou-se que a baliza temporal 

de dois anos inicia-se com a aquisição da personalidade jurídica. Confira-se: 

 

REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. REQUISITOS LEGAIS. 

APOIAMENTO MÍNIMO DO ELEITORADO BRASILEIRO. 

NÃO ATENDIMENTO NO ATO DE FORMALIZAÇÃO DO 

PEDIDO NO TSE. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES 
LEADING CASE: QO-RPP Nº 153-05/DF (DJE DE 16.9.2015). 

ALTERAÇÃO DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS (ART. 7º, § 

1º). INOVAÇÃO DA LEI Nº 13.165/2015. COMPROVAÇÃO. 

PERÍODO DE DOIS ANOS. AQUISIÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ANTERIORIDADE. RES.-
TSE Nº 23.465/2015 E RES.-TSE Nº 23.571/2018. 

REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PEDIDOS NÃO 

CONHECIDOS. 
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1. Desde a edição do instrumento normativo originário que 

regulamentou as inovações trazidas pela Lei nº 13.165/2015 (Res.-
TSE nº 23.465, de 17.12.2015), o prazo de dois anos para a 

comprovação da obtenção do apoiamento de eleitores deve ser 

contado da aquisição da personalidade jurídica do partido em 

formação. [...] 

(RPP 0600895-73/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 
DJE de 4/12/2018) (sem destaque no original) 

 

Essa temática voltou a ser tratada recentemente em dois pedidos 

de senha de acesso do Sistema de Apoiamento a Partido em Formação (SAPF), 

formulados pelo Partido Social e pelo Partido Ordem e Progresso (protocolos 

7.418/2018 e 34/2019), indeferidos pela d. Ministra Rosa Weber em decisum 

monocrático sob o fundamento de “inobservância, desde já, do prazo máximo de 

dois anos para comprovação da obtenção de apoiamento mínimo” (DJE de 

2/8/2019), pois as legendas adquiriram personalidade civil em 3/12/2008 e 

23/4/2013. 

 

Além disso, ainda que a legenda em formação tenha acesso ao SAPF, 

o art. 14, § 5º, III, da Res.-TSE 23.571/2018 é claro no sentido de que “não devem 

ser atestadas como válidas as assinaturas que” “tenham sido obtidas [...] após o 

transcurso do prazo previsto no § 3º do art. 7º desta resolução”, a denotar a 

imprestabilidade dos apoiamentos coletados fora do biênio. 

 

Em síntese, o período de dois anos deflagra-se com o registro civil 

da grei. E assim não poderia ser diferente, pois limite temporal diverso desvirtuaria 

as diretrizes fixadas pelo próprio legislador (art. 8º da Lei 9.096/95), além de ensejar 

verdadeiro casuísmo, na medida em que cada partido escolheria a data que lhe fosse 

mais oportuna para o início da contagem do biênio, em absoluta afronta à segurança 

jurídica. 

 

Em outras palavras, descabe flexibilizar as regras eleitorais vigentes 

a fim de albergar o pedido de registro do requerente, como se pretende, sob pena de 
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se malferir o princípio da isonomia e de se subverter o arcabouço normativo que rege 

a matéria. 

 

Ademais, o fato de ele ter obtido o registro dos órgãos partidários nos 

tribunais regionais eleitorais não implica, por si só, o automático deferimento no 

âmbito do TSE. A propósito, o art. 34 da Res.-TSE 23.571/2018 dispõe que ficam 

sem efeito, “independentemente de decisão de qualquer órgão da Justiça Eleitoral, 

os registros dos órgãos de direção municipais e estaduais se indeferido o pedido de 

registro do estatuto e do órgão de direção nacional”. 

 

Fixadas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto. 

 

3. Quantitativo de Apoiamentos Válidos: Caso dos Autos 

 

Considerando o disposto nos arts. 7º, § 1º, e 8º da Lei 9.096/95 e no 

art. 7º, § 3º, da Res.-TSE 23.571/2018, além dos dados relativos às Eleições 2018, 

tem-se que o quantitativo mínimo de apoiamentos necessários é de 491.967 

assinaturas, cuja obtenção na espécie deveria ocorrer no prazo de dois anos entre 

7/8/2014 (quando o Partido Nacional Corinthiano adquiriu sua personalidade 

jurídica) e 7/8/2016. 

 

Após conversão dos autos em diligência a fim de que os tribunais 

regionais eleitorais individualizassem o quantitativo de apoiamentos físicos colhidos 

e não registrados diretamente no SAPF, chegou-se ao número de apenas 41.767 

assinaturas no período de 7/8/2014 a 7/8/2016, conforme o quadro abaixo: 

 

TRE ID 
Apoiamentos físicos obtidos de 7/8/2014 a 

7/8/2016 

TRE/AP 17.545.188 955 

TRE/PE 17.696.088 Sem apoiamento 

TRE/RR 17.748.288 497 
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TRE ID 
Apoiamentos físicos obtidos de 7/8/2014 a 

7/8/2016 

TRE/MG 17.761.238 Sem apoiamento 

TRE/MA 17.765.388 Sem apoiamento 

TRE/RO 17.765.438 Sem apoiamento 

TRE/ES 
17.776.388 e 

18.912.538 
282 

TRE/TO 17.790.438 Sem apoiamento 

TRE/SC 17.919.288 Sem apoiamento 

TRE/AL 17.949.338 1.582 

TRE/SE 18.335.588 1.087 

TRE/PA 18.447.038 Sem apoiamento 

TRE/SP 18.913.888 27.601 

TRE/RN 19.066.588 2.035 

TRE/PI 19.092.688 729 

TRE/BA 19.206.638 Sem apoiamento 

TRE/DF 19.210.938 Sem apoiamento 

TRE/GO 19.214.038 Sem apoiamento 

TRE/RJ 19.214.388 6.349 

TRE/AC 19.318.388 650 

TRE/PB 19.441.788 Sem apoiamento 

TRE/CE 19.793.338 Sem apoiamento 

TRE/AM - Sem apoiamento 

TRE/MT 20.039.638 Sem apoiamento 

TRE/MS - Sem apoiamento 

TRE/PR - Sem apoiamento 

TRE/RS - Sem apoiamento 

TOTAL  41.767 

 

No tocante aos apoiamentos validados por meio do SAPF no biênio, 

a Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) desta Corte informou que 

totalizaram 20.947 (ID 17.868.638). 

 

A somatória de todas as assinaturas no intervalo de 7/8/2014 a 

7/8/2016 alcança apenas 62.714, quantitativo muito aquém do mínimo exigido pelo 

art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/95 – e sem considerar, ainda, que, conforme já decidiu este 

Tribunal “o percentual nacional de 0,5% deve ser computado exclusivamente a partir 
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do apoio obtido em estados nos quais o número de eleitores que apoiam a criação do 

novo Partido seja superior a 0,1%” (RPP 843-68/DF, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJE de 20/10/2015). 

 

Relevante assentar, ainda, inexistir similitude fática com o RPP 

0600412-09, Rel. Min. Jorge Mussi, concluído em 11/12/2019, no qual se deferiu o 

registro do Unidade Popular. Naquele caso, é inequívoco que a legenda obteve 

personalidade jurídica em 14/9/2016 e que realizou a coleta de assinaturas entre 

12/10/2016 e 13/9/2018, isto é, dentro do prazo de dois anos, ao contrário do que se 

verifica na espécie. 

 

Desse modo, ante a inexistência de prova do apoiamento mínimo do 

eleitorado brasileiro no prazo de dois anos contados da aquisição da personalidade 

civil, impõe-se não conhecer do requerimento de registro do estatuto do Partido 

Nacional Corinthiano. 

 

Por fim, ressalte-se que caso haja interesse em se realizar outro 

pedido de registro deve-se observar, desde a etapa inicial, todo o procedimento 

previsto na legislação vigente à época do novo requerimento. 

 

4. Conclusão 

 

Ante o exposto, não conheço do requerimento de registro do estatuto 

do Partido Nacional Corinthiano. Prejudicado o agravo interno. 

 

Comuniquem-se os tribunais regionais eleitorais, na forma do art. 32 

da Res.-TSE 23.571/2018. 

 

É como voto. 
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