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Curso/Disciplina: Direito Eleitoral 

Aula: Recursos Eleitorais 

Professor: Bruno Gaspar 

Monitora: Gabriela Paula  

Aula 36 

 

RECURSOS ELEITORAIS 

Esta aula se divide em três blocos:  regras gerais dos recursos eleitorais, efeitos dos recursos eleitorais e dos 

recursos em espécie. 

REGRAS GERAIS 

Os recursos eleitorais estão previstos no Código eleitoral entre os artigos 257 e 282. Os recursos 

são vias impugnativas de decisões judiciais manejadas dentro de um processo entre partes.  

A regra geral dos recursos eleitorais está no art. 258 do Código Eleitoral, isto é, interposição em 3 

(três) dias, sempre que a lei não fixar um prazo especial.  

 Art. 256. As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais 

proporcionarão aos partidos, em igualdade de condições, as facilidades permitidas 

para a respectiva propaganda. 

 

O art. 96, §8º, da Lei 9.504/97, fala de um prazo de 24 horas: 

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações 

ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer 

partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: 

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; 

II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e 

distritais; 

III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. 

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no 

prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, 

assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar 

da sua notificação. 

 

Este prazo, no entanto, se aplica às representações por propagandas irregulares, às representações 

por direito de resposta e representações por pesquisas irregulares, e não se aplica às demais hipóteses, 

mesmo daquelas ações previstas na Lei nº 9.504/97. Para essas outras representações, o legislador previu o 

prazo de 3 (três) dias.  

 

Em razão de celeridade das ações cíveis eleitorais, não se aplica a regra prevista no CPC de prazo 

em dobro para o MP e para a Fazenda Pública.  
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Outra regra muito importante no estudo das regras gerais dos recursos eleitorais é a do art. 16 da 

LC 64/90, segundo a qual os prazos não se suspendem aos sábados, domingos e feriados a partir do 

encerramento do prazo para registro de candidatura até a proclamação dos eleitos. 

  Art. 16. Os prazos a que se referem o art. 3º e seguintes desta lei 

complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou Cartório e, a 

partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se 

suspendem aos sábados, domingos e feriados. 

 

De forma geral são irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas nas ações cíveis eleitorais, 

elas devem ser atacadas/recorridas na quando da decisão final. Existem, contudo 2 (duas) exceções, que 

estão previstas nos art. 279 e 282 do Código Eleitoral: 

  Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro 

em 3 (três) dias, agravo de instrumento.  

(...)  

 

 Art. 282. Denegado recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 (três) 

dias, agravo de instrumento, observado o disposto no Art. 279 e seus parágrafos, 

aplicada a multa a que se refere o § 6º pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Ambos tratam do Agravo de Instrumento, o primeiro interporto perante osTER’s e o segundo 

perante o TSE.  

 

 

 

EFEITO DOS RECURSOS  

Até o advento da minirreforma, a Lei 13.165/2015, em termos de recursos eleitorais, a regra era a 

execução imediata das decisões, por conta do disposto no caput do art. 257 do Código Eleitoral.Embora o 

art. 257 não tenha sida revogado, com a minirreforma, lhe foi acrescentado o §2º. Este paragrafo 

estabeleceu as exceções à regra: 

  Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. 

§ 1o A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de 

comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente 

do Tribunal, através de cópia do acórdão.             

 § 2o 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 

§ 3o O Tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, 

ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança.       
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Assim, as decisões de maior importância proferidas pela Justiça Eleitoral, que são aquelas em que 

há a alteração do mandato – do diploma – há o efeitos suspensivo dos recursos, de modo que o candidato 

recorrente continua no exercício do mandato até o seu julgamento. Com isso, temos que as decisões de 

maior importância proferidas pela Justiça Eleitoral não podem mais ser executas de imediato.   

 

 

 

RECURSOS ELEITORAIS EM ESPÉCIE 

Além dos recursos aqui lecionados, deve-se considerar a existência dos recursos específicos para cada uma 

das ações eleitorais.  

 

I. PERANTE AS DECISÕES DOS JUÍZES ELEITORAIS 

A. Recurso Inominado – Art. 265 do Código Eleitoral: 

Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais 

caberá recurso para o Tribunal Regional. 

Parágrafo único. Os recursos das decisões das Juntas serão processados na 

forma estabelecida pelos artigos. 169 e seguintes. 

 

Deve ser interposto no prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 258 do Código Eleitoral: 

   Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser 

interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou despacho. 

 

É o recurso que se aplica nas Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por exemplo.  

Aqui, há juízo de retratação: caso o TRE não reforme a decisão, fara o recurso subir ao TSE. 

 

 

B. Apelação Criminal – Art. 362 do Código Eleitoral: 

    Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso 

para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias. 

 

O prazo de interposição, aqui, é de 10 dias. 

 

 

C. Recurso em sentido estrito (matéria criminal) – Art. 364 do Código Eleitoral c/c art. 586 do CPP: 

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. 

 

    Art. 586.  O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias. 
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        Parágrafo único.  No caso do art. 581, XIV, o prazo será de vinte dias, 

contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. 

 

D. Embargos Declaratórios – Art. 275 do CE: 

Art. 275.  São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas 

no Código de Processo Civil. 

(...)   

 

 

II. RECURSOS PERANTE AS DECISÕES DOS TRE'S  

A. Recurso Especial – Art. 121, §4º, incisos I e II, da CRFB c/c art. 276, inciso I, do Código Eleitoral: 

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 tribunais 

eleitorais. 

 

 

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. 

        (...) 

 

O prazo para a interposição desse recurso é de 3 (três) dias.  

É dirigido ao TSE.  

É um recurso que só cabe em matéria de direito, no âmbito do Recurso Especial, é vedada a 

rediscussão/revolvimento de matéria probatória.  

 

B. Recurso Ordinário – Art. 121, §4º, incisos III, IV e V, da CRFBc/c art. 276, inciso II, do Código Eleitoral: 

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 eleições 

federais ou estaduais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais 

ou estaduais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
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V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou 

mandado de injunção. 

 

 

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. 

 

 

O prazo para a interposição desse recurso é de 3 (três) dias.  

É dirigido ao TSE.  

Aqui, há amplo efeito devolutivo, de forma que é possível a rediscussão de toda a matéria de fato e 

de direito, ao contrário do que ocorre no recurso especial.  

 

C. Agravo de Instrumento – Art. 279 do Código Eleitoral: 

    Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro 

em 3 (três) dias, agravo de instrumento. 

 

Pode ser interposto no prazo de 3 (três) dias caso o Recurso Especial não seja admitido na instancia 

de origem.  

 

D. Embargos Declaratórios – art. 275 do Código Eleitoral: 

Art. 275.  São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas 

no Código de Processo Civil. 

(...)  

 

III. RECURSOS PERANTE AS DECISÕES DO TSE 

Nos termos do Art. 121,§3º da CRFB, a regra é que as decisões TSE sejam irrecorríveis:  

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos 

tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 

(...) 

§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que 

contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de 

segurança. 

 

Todavia, existem algumas exceções, quais sejam: 

A. Recurso Ordinário para o STF – Art. 281 do Código Eleitoral: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
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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. 

Cabível em decisões denegatória em HC ou MS proferida em competência originário do TSE.  

 

B. Agravo de Instrumento – Art. 282 do Código Eleitoral: 

Art. 282. Denegado recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 (três) 

dias, agravo de instrumento, observado o disposto no Art. 279 e seus parágrafos, 

aplicada a multa a que se refere o § 6º pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

É cabível contra a decisão que inadmite a o Recurso Ordinário para o STF.  

 

C. Recurso Extraordinário para o STF – Art. 102, IIIc/c art. 121, §3º, ambos da CRFB:  

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única 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. 

 

 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos 

tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 

(...) 

§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que 

contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de 

segurança. 

 

É cabível no prazo de 3 (três) dias quando a decisão recorrida contrarias dispositivo constitucional. 

Aqui, novamente, não se admite rediscussão de fato, de matéria probatória.   

 

D. Embargos Declaratórios – Art. 275 do Código Eleitoral: 

Art. 275.  São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas 

no Código de Processo Civil. 

(...)  

 

Cabe para as mesmas hipóteses previstas no CPC.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm
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