
Notícias Eleitorais 

 

ESTRANGEIRO que promoveu seu próprio registro de nascimento, dizendo-se brasileiro nato - 
Falsidade declarada pela justiça comum - Cancelamento da inscrição eleitoral - Neste processa 
não cabe a argüição de que o excluindo poderia ser eleitor por possuir os requisitos do art. 
129, III, da Constituição Federal de 1946. 

 

CANCELAMENTO de inscrição eleitoral obtida com base em registro falso de nascimento - Para 
que seja decretado, é preciso que se prove a averbação, no livro próprio,, da sentença 
declaratória da nulidade do registro. 

 

ACÓRDÃO N.º 29.318 

 

Processo n.º 24.581, de Presidente Prudente 

Classe Terceira. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 24.581 da classe terceira, de cancelamento a 
requerimento, em que é excluído Justino de Andrade, eleitor da 101.ª Zona - Presidente 
Prudente: 

1 - Justino de Andrade inscreveu-se eleitor no município de Presidente Berrardes sob o n.º 
9.825, tendo apresentado como prova de sua nacionalidade brasileira, registro do seu 
nascimento. 

2 - Posteriormente, requereu o PTB o cancelamento da inscrição eleitoral de Justino de 
Andrade, alegando não ser ele brasileiro e, sim, português. 

3 - Deferido o pedido por este Tribunal, ordenou o Superior Tribunal Eleitoral a manutenção da 
inscrição cancelada até que a justiça ordinária se pronunciasse sobre a nulidade do registro de 
nascimento do eleitor. 

4 - A ação de nulidade foi promovida pelo Ministério Público e, agora, com base na sentença 
declaratória dessa nulidade, confirmada em segunda instância, volta o P.T.B a requerer o 
cancelamento da inscrição eleitoral n.º 9.825. 

5 - Processado o pedido, sofreu ele a impugnação de fls. 21/35. 

6 - Alega o impugnante que a sentença de nulidade do registro do seu nascimento não pode 
ser executada por não haver, ainda, transitado em julgado, visto pender de julgamento o 
recurso extraordinário dela interposto. Além disso, português que fosse, sendo casado com 
brasileira, tendo filhos brasileiros e bens de raiz aqui localizados, podia ter requerido sua 
inscrição eleitoral. 



7 - Não cabe, nesta oportunidade, versar a controvertida questão dós efeitos da interposição 
do recurso extraordinário. Ainda que se considere sem trânsito em julgado a sentença da qual 
se interpõe recurso extraordinário, como entende Wiebman (R.T. 15890) há que ponderar a 
possibilidade legal de sua eficácia antes de se tornar irrevogável. E, no caso, não proíbe a lei 
que se averbe no registro civil a sentença de nulidade, antes que a Suprema Corte decida a 
respeito do recurso extraordinário que dela se tenha interposto. Tratando da sentença de 
nulidade ou anulação de casamento, dispõe o decr. 4.857 que a sua averbação, se faça, 
somente, depois de definitivamente apreciada na instância superior e, tão só no que tange ao 
registro imobiliário, a disposição é taxativa na proibição do cancelamento em virtude de 
sentença sujeita a recurso, qualquer que seja seu efeito, mesmo o de extraordinário, 
interposto para o Supremo Tribunal Federal (art. 294). 

8 - A argüição referente à possibilidade de inscrição eleitoral por se tratar de pessoa com 
direito à nacionalidade brasileira, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal, não pode 
ser levada a sério. V contraditória com a sustentação que o argüente faz de sua nacionalidade 
por direito de nascimento e, além do mais, não cabe examiná-la num processo em que se 
cuida de cancelamento de inscrição eleitoral levada a efeito com base num registro de 
nascimento nulo. 

9 - Improcedentes que são as alegações do impugnante, é de se considerar, porém, que não 
consta dos autos a prova de averbação, no livro próprio, da sentença declaratória da nulidade 
de registro de nascimento em questão. Para que se faça como prova, 

Acordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por votação unânime, converter 
o julgamento em diligência. 

São Paulo, 11 de janeiro de 1954 - ALMEIDA FERRARI, Presidente - SILOS CINTRA, Relator. 


