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JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO

Assessor-Chefe

SECRETARIA JUDICIÁRIA 

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição

Despacho

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 342/2018 - CPADI

REGISTRO DE PARTIDO Nº 305 (29782-39.2006.6.00.0000) BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) - NACIONAL, POR SEU PRESIDENTE

ADVOGADA: ANA DANIELA LEITE E AGUIAR - OAB: 11653/DF

MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

PROTOCOLO: 24.858/2006

DESPACHO

O pedido de registro do Partido da República (PR) foi formulado perante este Tribunal em 7.11.2006 e deferido em 19.12.2006, 
nos termos do voto do então relator originário Caputo Bastos.

Com o trânsito em julgado, foram os autos ao arquivo. 

Posteriormente, foram desarquivados para o processamento de pedidos de anotações de alteração estatutária da legenda, com 
redistribuição, por término de biênio, às relatorias, respectivamente, dos e. ministros Arnaldo Versiani (em 4.5.2009), Luciana 
Lóssio (em 27.2.2013) e, por fim, à minha relatoria (em 19.10.2018), com fulcro no art. 16, § 7° do RITSE¹, conforme certidão de 
fl. 597.

Ocorre, porém, que o processo de registro de partido político tem contornos específicos, os quais, a meu sentir, ensejam, ao 
menos, dúvida razoável sobre a adoção da providência de redistribuição definitiva.

Isso porque, nos termos do art. 49 da Res.-TSE nº 23.571/2018, a petição de alteração estatutária será juntada aos autos do 
pedido de registro.

Eis a redação contida no caput desse dispositivo:

Art. 49. As alterações programáticas ou estatutárias, depois de registradas no ofício civil competente, devem ser encaminhadas 
ao Tribunal Superior Eleitoral, e tal pedido será juntado aos respectivos autos do processo de registro do partido político, ou, se 
for o caso, aos da petição que deferiu o registro do estatuto partidário adaptado à Lei n° 9.096/95, obedecido, no que couber, o 
procedimento previsto nos arts. 26 a 31 desta resolução, acompanhado de: [...] (Grifei)

Nesse ponto, calha anotar que oportuna reflexão possivelmente advirá da própria implantação do Processo Judicial Eletrônico 
(PJE). Afinal, o trâmite das petições de alteração estatutária carecerá de digitalização dos autos físicos do registro de partido 
político nos casos mais antigos.

De toda sorte, outra reflexão demanda, de pronto, a análise da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a qual diz respeito à 
projeção indefinida no tempo, sem balizas adicionais, de uma só relatoria, vinculando-se, assim, não somente o pedido de 
registro do partido político, mas, igualmente, todos os pedidos futuros de anotação de alteração estatutária apresentados pela 
mesma sigla.

Desse modo, se, por exemplo, o pedido de registro do partido "A"  for distribuído, por sorteio, à relatoria de membro ocupante 
da primeira vaga destinada a ministro do Superior Tribunal de Justiça (na composição prevista no art. 119 da CF/88), ele - ou o 


