
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

ACORDAO N. 2 9 8 4 4 
PROCESSO N. 262-84.2014.6.24.0000 - REGISTRO DE CANDIDATO -
DEPUTADO ESTADUAL 
Relator: Juiz IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER 
Requerente: Partido da República(22 - PR) 
Candidato(a): ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS 

- ELEIÇÕES 2014 - REGISTRO DE CANDIDATO - INEXISTÊNCIA DE 
QUITAÇÃO ELEITORAL NA DATA DO PEDIDO - POSTERIOR 
PAGAMENTO DE MULTA ELEITORAL - CONDIÇÃO DE 
ELEGIBILIDADE QUE DEVE SER SATISFEITA NO PRAZO FINAL 
PARA O REQUERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA -
INDEFERIMENTO. 

As condições de elegibilidade devem estar presentes no prazo final para 
o requerimento do pedido de registro de candidatura. 

Indefere-se o pedido de registro de candidato que, no dia 5 de julho do 
ano da eleição, não possuía quitação eleitoral. 
O pagamento posterior da multa devida não afasta a ausência de 
quitação eleitoral no prazo legalmente exigido, nos termos do disposto 
no art. § 7° e § 8o, I, da Lei n. 9.504/1994 e dos precedentes desta 
Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. 

ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 
à unanimidade, em INDEFERIR o pedido de registro de candidatura, nos termos do 
voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 04 de Agosto de 2014. 

SCHEFFER 

PUBLICADO 
EM SESSÃO 



TRESC 

Fl. 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
PROCESSO N. 262-84.2014.6.24.0000 - REGISTRO DE CANDIDATO -
DEPUTADO ESTADUAL 

Tratam oŝ  presentes autos do pedido de registro de candidatura de 
ALESSANDRO ANDRE MOREIRA SIMAS ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, 
formulado pelo Partido da República (22 - PR). 

Em diligência (fl. 14), o candidato foi intimado para apresentar a) a 
prova de desincompatibilização, em razão do exercício de cargo no serviço público, 
bem como b) o comprovante da regularidade da sua quitação eleitoral, ante 
informação, às fls. 12/13, de que consta no cadastro desta Justiça, em seu nome, 
multa eleitoral. 

O candidato, então, apresentou, às fls. 19/20, a prova da sua 
desincompatibilização do cargo público de Fiscal de Tributos Públicos e, à fl. 21, a 
Guia de Recolhimento da União (GRU), emitida para a quitação da multa eleitoral a 
ele aplicada, com o correspondente comprovante de pagamento, datado de 
21/07/2014. 

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido, 
pois "embora o candidato tenha efetuado o pagamento da multa no valor de R$ 
1.155,57 na data de 21.7.2014, tal pagamento não afasta o óbice pertinente a esse 
fato, nos termos do art. 11, § 8o, I, da Lei 9.504/1997, que estabelece que o 
pagamento de multa deve ser formalizado até a data do pedido de registro de 
candidatura". 

Diante disso, determinei (fl. 24): 

De acordo com as informações extraídas do cadastro eleitoral (fls. 12/13), 
Alessandro André Moreira Simas não possui quitação eleitoral, em razão da 
existência de multa eleitoral em aberto. 

Intimado para regularizar seu pedido de registro, o candidato apresentou o 
comprovante de pagamento da fl. 21. Contudo, sem a apresentação do 
comprovante do Cartório da 5a Zona Eleitoral - Brusque (domicílio eleitoral do 
eleitor) não há como aferir se o candidato quitou todos os débitos com a 
Justiça Eleitoral. 

Intime-se novamente o candidato, para que, no prazo de 3 (três) dias, 
apresente: 

a) certidão de quitação eleitoral do Cartório da 5a Zona Eleitoral -
Brusque, que será emitida mediante a apresentação do comprovante do 
pagamento da(s) multa(s) eleitorais eventualmente existentes. 

Ademais, o comprovante apresentado à fl. 21 registra o pagamento de multa 
eleitoral após a data limite para o pedido de registro de candidatura, o que, 
nos termos do disposto no art. 11, § 1o, VI, e §§ 7o e 8o da Lei n. 9.504/1997 

R E L A T O R I O 
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poderá acarretar no seu indeferimento, razão pela qual o candidato deverá 
manifestar-se no mesmo prazo, consoante a previsão contida no art. 44, 
parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.405/2014, a respeito do possível 
indeferimento do seu pedido de registro. 

Cumprida a diligência ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos 
para julgamento. 

Em cumprimento a esse despacho, o candidato manifestou-se dizendo 
que "acreditava estar quite com a Justiça Eleitoral, motivo pelo qual surpreendeu-se 
com a multa existente, pagando-a assim que tomou ciência" (fl. 29), e, com essa 
manifestação, apresentou certidão de quitação eleitoral emitida pela 5a Zona 
Eleitoral (fl. 31). 

Transcrevo o teor da referida certidão: 

CERTIFICO, a pedido, que o Sr. ALESSANDRO ANDRE MOREIRA SIMAS, 
Inscrição: 031212900957, Zona: 5, Seção: 23, nascimento em 12/02/1975, 
filho de Ruth Moreira Simas e Francisco Simas ESTA QUITE com a Justiça 
Eleitoral nesta data. 
Certifico, ainda, que o referido eleitor quitou a multa eleitoral aplicada nos 
autos do Recurso Eleitoral n.° 264-10.2012.6.24.0005, no valor de 
R$1.155,57, cujo comprovante foi encaminhado pela SSOZE, nesta data, ao 
Cartório da 5a Zona Eleitoral. 
Certifico, por fim, que, em virtude do fechamento do cadastro eleitoral, não é 
possível a inclusão do ASE 78 no histórico do eleitor, bem como que não 
existem outros impedimentos à obtenção da quitação eleitoral. 

Chefe do Cartório da 5a Zona Eleitoral 

ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE ATE 7.11.2014 

É o relatório. 

O SENHOR JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER (Relator): Sr. 
Presidente, o Partido da República (22 - PR) requereu o registro de candidatura de 
ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS para concorrer ao cargo de DEPUTADO 
ESTADUAL. 

Consoante informações contidas no Processo n. 244-
63.2014.6.24.0000, de minha relatoria, o Partido da República (22 - PR) encontra-se 
regular para concorrer nas eleições de 2014. 

Há, porém, no cadastro eleitoral, em nome do candidato, condenação 

VOTO 
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em multa eleitoral (fls. 12/13). Por isso, intimado a comprovar a sua quitação 
eleitoral, o candidato apresentou o comprovante de pagamento da multa eleitoral 
aplicada e, em momento posterior, conforme acima relatado, a certidão de quitação 
eleitoral. 

Ressalto que a multa foi paga apenas em 21/07/2014, e a certidão de 
quitação eleitoral somente foi expedida após aquela data. 

A simples afirmação de que não sabia que não possuía quitação 
eleitoral não afasta o óbice, ainda mais que, a teor do disposto no § 9o do art. 11 da 
Lei n. 9.504/1997 e no § 8o do art. 27 da Resolução TSE n. 23.405/2014, a Justiça 
Eleitoral divulgou aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de 
junho de 2014, a relação de todos os devedores de multa eleitoral. 

O candidato, portanto, não estava quite com a Justiça Eleitoral na data 
em que formalizou o seu pedido de registro de candidatura, não sendo possível, por 
essa razão, o seu deferimento, a teor do disposto no art. 11, § 7° e § 8o, I, da Lei n. 
9.504/1994 e do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e, ainda, deste 
Tribunal. 

Cito, para maior clareza, os dispositivos legais acima referidos: 

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos até às dezenoves horas do dia 5 de julho do ano em que se 
realizarem as eleições. 

§ 7° A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do 
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento da 
convocação da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a 
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça 
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha 
eleitoral. 

§ 8° para fins de expedição da certidão de que trata o § 7considerar-se-ão 
quites aqueles que: 

I - condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização 
do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o 
parcelamento da dívida regularmente cumprido; 

Destaco, ademais, o seguinte precedente deste Tribunal: 

- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE 
CANDIDATURA - SUBSTITUIÇÃO - VEREADOR - AUSÊNCIA DE 

(...) 

(...) 
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QUITAÇÃO ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS URNAS - PAGAMENTO DA 
MULTA APÓS A FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA - MANUTENÇÃO 
DO ÓBICE IMPEDITIVO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL (LEI N. 9.504/1997, ART. 11, § 8o, I) - DESPROVIMENTO. 

(Acórdão n. 27.323, de 04/08/2012, Relator Juiz Eládio Torret Rocha - original 
sem grifo). 

E, ainda, dois julgados do Tribunal Superior Eleitoral: 

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. VIOLAÇÃO 
AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. 
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONDIÇÕES DE ELEGEBILIDADE. AFERIÇÃO. 
MOMENTO DO REGISTRO. PRECEDENTES. LISTA DE DEVEDORES DE 
MULTA ELEITORAL. ACESSO DOS PARTIDOS POLÍTICOS POR MEIO DO 
SISTEMA FILIAWEB. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. A suposta afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil não subsiste, 
porque o acórdão hostilizado solucionou a quaestio júris de maneira clara e 
coerente, apresentando todas as razões que firmaram o convencimento. 

2. O pagamento de multa eleitoral deve ser levado a termo até a data do 
pedido de registro de candidatura, momento em que são aferidas as 
condições de elegibilidade, sendo certo que o posterior adimplemento 
não supre a citada exigência. 

3. A ausência de quitação das multas eleitorais não pode ser justificada pelo 
fato de a Justiça Eleitoral não ter encaminhado a lista de devedores ao 
respectivo partido político, pois o acesso das agremiações políticas às 
relações de devedores de multa eleitoral é levado a efeito mediante a 
utilização do sistema Filiaweb. 

4. Agravo Regimental desprovido. 

(AReg-REsp n. 208-17, Acórdão de 18/12/2012, Relatora Min. Laurita Vaz -
original sem grifo). 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ELEIÇÕES 
2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL MULTA. 
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO APÓS O PEDIDO DE 
REGISTRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 10, DA LEI N° 9.504/97. 
DECISÃO DA MAIORIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. 
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. Já decidiu esta Corte que a multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza 
não tributária, nos termos do art. 367, III e IV, do Código Eleitoral, ficando 
sujeita à prescrição ordinária das ações pessoais. 

2. No julgamento do REspe n° 3631-71/SP, o TSE, contra o meu voto e o do 
e. Min. Marco Aurélio, reafirmou o entendimento de que, por se tratar de 
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condição de elegibilidade, a quitação eleitoral não está abarcada pela 
ressalva prevista na parte final do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, que se 
refere exclusivamente às causas de inelegibilidade. 

3. Na linha do posicionamento majoritário desta Corte, o pagamento da 
multa após a formalização da candidatura não afasta o óbice ao 
deferimento do registro. 

4. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada atrai a 
aplicação da Súmula n° 182/STJ. 

5. Agravo regimental desprovido, com a ressalva de entendimento do relator. 

(AReg-REsp n. 203-47, Acórdão de 23/10/2012, Relator Min. Dias Toffoli -
original sem grifo). 

Destarte, embora o candidato atenda às demais condições de 
elegibilidade, bem como as demais exigências da Lei n. 9.504/1997 e da Resolução 
TSE n. 23.405/2014, o seu registro de candidatura para concorrer às eleições de 
2014 deve ser indeferido, como, aliás, bem observou o Procurador Regional 
Eleitoral. 

Registro, por fim, a necessidade de ser observada a regra segundo a 
qual "o candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído ou tiver o 
seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral deverá prestar contas correspondentes 
ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado 
campanha" (Resolução TSE n. 23.406/2014, art. 33, § 5o). 

Além disso, caso haja substituição do candidato, deverão ser 
observados os percentuais para cada sexo, conforme art. 19, § 7o, da Resolução 
TSE n. 23.405/2014. 

Ante o exposto, voto pelo indeferimento do pedido de registro do 
candidato ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS, para concorrer ao cargo de 
DEPUTADO ESTADUAL pelo Partido da República (22 - PR). 

É como voto. 
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EXTRATO DE ATA 

REGISTRO DE CANDIDATURA N° 262-84.2014.6.24.0000 - REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC 
- CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL 
RELATOR: JUIZ IVORl LUIS DA SILVA SCHEFFER 

REQUERENTE(S): PARTIDO DA REPÚBLICA 
CANDIDATO(S): ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, N° : 
22622 

ADVOGADO(S): ARIANA SCARDUELLI; PATRÍCIA BRAZ 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ VANDERLEI ROMER 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: à unanimidade, indeferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto 
do Relator. Foi assinado e publicado em sessão, com a intimação pessoal do Procurador 
Regional Eleitoral, o Acórdão n. 29844. Presentes os Juízes Vanderlei Romer, Sérgio 
Roberto Baasch Luz, Ivorí Luis da Silva Scheffer, Carlos Vicente da Rosa Góes, Hélio do 
Valle Pereira, Vilson Fontana e Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli. 

SESSÃO DE 04.08.2014. 

R E M E S S A 

Aos 4 dias do mês de agosto de 2014 faço a remessa destes autos para a 
Coordenadoria de Registro e Informações e Processuais - CRIP. Eu, 

, Coordenador de Sessões, lavrei o presente termo. 

R E C E B I M E N T O 

Aos 4 dias do mês de agosto de 2014 foram-me entregues estes autos. Eu, 
, Coordenadora de Registro e Informações Processuais, lavrei o 

presente termo. 


