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Petição Inicial Anexa



 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVANTE, por seu Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, partido 

político com registro definitivo no c. Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob 

o nº 59.933.952/0001-00, endereço eletrônico nacional.avante@gmail.com, com sede 

na Praça dos Três Poderes, anexo IV, 6º andar, sala nº 62, Brasília/DF, CEP 70.160-900, 

neste ato representado por seu presidente, o sr. Luis Henrique de Oliveira Resende; 

vem, respeitosamente perante V. Exa., por seus procuradores signatários, com 

fundamento no artigo 17, §1º da Constituição da República de 1988, e artigo 23, XII, do 

Código Eleitoral, apresentar CONSULTA, nos termos fáticos e jurídicos arrazoados. 

 

 I – LEGITIMIDADE E CABIMENTO 

 

2. É inconteste a legitimidade do ora Consulente, por se tratar de órgão nacional de 

partido político, nos termos do inciso XII do artigo 23 do Código Eleitoral. 

 

3. Demais disso, a hipótese versada nos autos consiste em questão objetiva sobre 

matéria eleitoral, que não se trata de caso concreto ou versa sobre matéria de natureza 

processual, sendo certo que “As respostas às consultas endereçadas ao Tribunal 

Superior Eleitoral se inserem na atividade administrativa eleitoral desta Justiça 

Especializada e visam esclarecer dúvidas sobre a legislação eleitoral para eleições 

vindouras, como forma de orientar o administrado e os próprios órgãos da Justiça 

Eleitoral.” (Consulta nº 9905, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, 

Publicação DJE de 09/05/2016, Página 173/174). 
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II – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESDE C. TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL SOBRE O NÚMERO DE CANDIDATOS A 

SEREM REGISTRADOS PELOS PARTIDOS POLÍTICOS EM SE 

TRATANDO DE ELEIÇÕES PROPORCIONAIS – § 1º DO ART. 17, 

CRFB/1988 – INCISSO II DO ART. 10 DA LEI 9.504/97. 

 

4. A Emenda Constitucional nº 97 alterou a Constituição da República de 1988 para 

vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecer normas sobre 

acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda 

gratuito no rádio e na televisão, bem como dispor sobre regras de transição. 

 

5. De modo expresso, o art. 2º da EC nº 97/2017, estabeleceu que “A vedação à 

celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da 

Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020”. 

 

6. Contudo, inobstante a significativa alteração no texto constitucional, que passou 

a vedar a celebração de coligações nas eleições proporcionais, não houve alteração na 

Lei 9.504/97 – Lei de Eleições –, que assim preleciona: 

 
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara 

dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras 

Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de 

lugares a preencher, salvo: 

I - nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a 

Câmara dos Deputados não exceder a doze, nas quais cada partido ou coligação 

poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou 

Distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas; 

II - nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação poderá 

registrar candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) do número de 

lugares a preencher. [...] 

§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido 

ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% 

(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. 

§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e 

igualada a um, se igual ou superior. 

§ 5o No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o 

número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos 

partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até trinta dias 

antes do pleito. 
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7. No ponto que interessa, o inciso II do art. 10 da Lei 9.504/97 estabelece ressalva 

à norma do caput, aduzindo que “nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais 

cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) 

do número de lugares a preencher” (grifamos). 

 

8. Daí porque, se a celebração de coligações está vedada nas eleições proporcionais 

consoante alterações promovidas pela EC nº 97/2017, é necessário que este c. TSE 

responda a seguinte indagação: 

 

(i) considerando o teor do inciso II do art. 10 da Lei 9.504/97, nos Municípios de 

até cem mil eleitores, o partido político poderá registrar candidatos no total de 

até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a preencher ? 

 

9. Com efeito, imperioso que este c. TSE esclareça a dúvida sobre a legislação 

eleitoral para as eleições vindouras, de modo a definir o percentual a ser observado em 

relação ao registro de candidatos na hipótese do inciso II do art. 10 da Lei 9.504/97: 

150% ou 200% do número de lugares a preencher ? 

 

10. Muito importante destacar que a maioria esmagadora dos municípios brasileiros 

se enquadram exatamente na hipótese do inciso II do art. 10 da Lei 9.504/97, porquanto 

possuem até cem mil eleitores, sendo certo que a resposta é de crucial interesse não só 

para o Consulente, mas sim para todos os partidos políticos. 

 

11. Ressalta-se novamente que os esclarecimentos sobre legislação eleitoral 

solicitados não consistem em dúvida sobre aplicação da norma questionada a casos 

concretos que eventualmente serão submetidos a este c. TSE, mas apenas e tão somente 

tem-se a necessidade de orientação para o futuro. 

 

12. Por fim, a ausência de resposta poderá trazer enorme insegurança para os partidos 

políticos e os tantos brasileiros que participam do processo eleitoral, sendo necessária a 

resposta como orientação aos partidos políticos e aos órgãos da Justiça Eleitoral. 
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 III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

13. Diante do exposto, requer seja conhecida a presente consulta, porque preenchidos 

os requisitos para tanto, e submete-se a este c. TSE o seguinte questionamento: 

 

(i) considerando o teor do inciso II do art. 10 da Lei 9.504/97, nos Municípios de 

até cem mil eleitores, o partido político poderá registrar candidatos no total de 

até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a preencher ? 

 

14. Por fim, requer-se o cadastramento dos procuradores signatários e que todas as 

intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Wederson Advincula 

Siqueira, inscrito na OAB/MG sob o nº 102.533, e Marcos Ezequiel de Moura Lima, 

inscrito na OAB/MG sob o nº 136.164, sob pena de nulidade. 

 

 Pedem deferimento. 

 Belo Horizonte/MG, 18 de novembro de 2019. 

 

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA 

OAB/MG 102.533 

 

 

 

MATEUS DE MOURA LIMA GOMES 

OAB/MG 105.880 

MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA 

OAB/MG 136.164 

AUACK MOREIRA 

OAB/MG 163.391 
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