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SESSÃO JURISDICIONAL

Condenação pela prática de crime previsto na Lei de Ação Civil Pública e inaplicabilidade do 
art. 1º, inciso I, alínea e, item 1, da Lei Complementar nº 64/1990.   

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, entendeu que o crime tipificado no art. 10 
da Lei nº 7.347/1985 não enseja a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, item 1, da 
Lei Complementar nº 64/1990. 

Na espécie, trata-se de recurso eleitoral interposto de deferimento do registro de candidatura de 
vereador condenado pelo crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/1985.

A Lei nº 7.347/1985, que trata da ação civil pública, criminaliza a conduta de recusar, retardar ou 
omitir dados indispensáveis à propositura da ação, nos seguintes termos: 

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), a recusa, o retardamento 
ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados 
pelo Ministério Público.

O Tribunal Regional Eleitoral de origem, por maioria, afastou a incidência da inelegibilidade 
elencada no art. 1º, inciso I, alínea e, da LC nº 64/1990, ao argumento de não ser possível a 
aplicação da Lei da Ficha Limpa a fatos pretéritos a sua entrada em vigor. 

O Ministério Público Eleitoral recorreu, defendendo a plena aplicação da referida lei e o 
enquadramento do crime tipificado no art. 10 da Lei nº 7.347/1985 como crime contra a 
administração pública, conquanto não tipificado no Código Penal no título destinado a esses 
tipos penais. 

A Ministra Luciana Lóssio, relatora, rememorou o julgamento do REspe nº 75-86/SC, no qual se 
manteve a jurisprudência deste Tribunal pela aplicabilidade da LC nº 135/2010 a fatos pretéritos 
a sua vigência, particularmente quanto à alínea e do inciso I do art. 1º da Lei de Inelegibilidade.

Afirmou que a regra da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, item 1, da LC nº 64/1990 
alcança tipos penais disciplinados no Título XI do Código Penal e nas leis extravagantes. 

No entanto, destacou que a norma é taxativa ao prever, para ensejo da  inelegibilidade, a 
condenação em crime contra a administração pública, cujas hipóteses devem ser interpretadas 
restritivamente, ante o reflexo no direito fundamental à elegibilidade.

Ressaltou que o delito capitulado no art. 10 da Lei nº 7.347/1985, apesar de afetar interesse da 
administração, não pode ser comparado com o crime de desobediência previsto no art. 330 do 
Código Penal, constante do rol de crimes contra a administração pública, na medida em que tem 
como sujeito passivo o particular. 

Vencidos o Ministro Henrique Neves da Silva e o Ministro Herman Benjamin.

O Ministro Henrique Neves entendeu que o crime tipificado no art. 10 da Lei nº 7.347/1985 é 
crime contra a administração da justiça e, por conseguinte, crime contra a administração pública, 
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ensejando a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º,  inciso I, alínea e, item 1, da Lei 
Complementar nº 64/1990.

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso especial eleitoral, nos termos do voto da 
relatora.

Recurso Especial Eleitoral nº 207-35, Criciúma/SC, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 9.2.2017.

Sessão Ordinária Extraordinária Julgados

Jurisdicional

1º.2.2017 4

2.2.2017 28

7.2.2017 28

9.2.2017 31

Administrativa

1º.2.2017 5

2.2.2017 1

7.2.2017 2

9.2.2017 1

https://www.youtube.com/watch?v=s0QL1feVSmA&t=1004s
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PUBLICADOS NO DJE

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 7819-63/RJ
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Ementa: ELEIÇÕES 2014. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. 
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. PRAZO 
DE 24 HORAS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA 
ELEITORAL IRREGULAR. PANFLETOS. TEMPLO RELIGIOSO. INFRAÇÃO INSTANTÂNEA. NOTIFICAÇÃO 
PRÉVIA. RESTAURAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que o prazo de 24 horas previsto no 
art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 se aplica tanto a recursos contra decisão de juiz auxiliar como 
também a embargos de declaração opostos a acórdão de TRE.
2. A inobservância do prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 acarreta a 
intempestividade do recurso especial. Precedentes.
3. Configura propaganda eleitoral irregular a distribuição de material de propaganda eleitoral no 
interior de templo religioso (art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/1997).
4. Trata-se de hipótese de infração instantânea a revelar situação excepcional, pois, uma vez 
realizada a distribuição dos panfletos, não é possível, no caso, promover a regularização da 
publicidade ou a restauração do bem. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível a dispensa da 
prévia notificação prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1994 em razão de particularidades do 
caso concreto. 
5. Agravos regimentais desprovidos.

DJE de 3.2.2017.

Registro de Partido Político nº 172-11/DF
Relator: Ministro Luiz Fux
Ementa: REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO (RPP). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE APOIAMENTO MÍNIMO DE ELEITORES (ART. 7º, § 1º, DA LEI 
Nº 9.096/1995). AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE ÓRGÃO DE DIREÇÃO 
NACIONAL. (ART. 19, IV, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.282/2010). PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO.
1. Os requisitos constantes da Lei dos Partidos Políticos, e da Resolução-TSE nº 23.282/2010, 
quando não atendidos, obstam o deferimento de pedido de registro de partido político.
2. As exigências legais para a criação e registro de agremiação partidária devem ser observadas no 
momento da formalização do pedido, franqueando-se a realização de diligências ao requerente 
apenas para saneamento de erros meramente formais (Precedente: QO-RPP nº 153-05/DF).
3. In casu, a agremiação postulante não comprovou o apoiamento mínimo de eleitores, previsto 
no art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.096/1995, nem fez prova da constituição definitiva do órgão de direção 
nacional, nos termos do art. 19, IV, da Resolução-TSE nº 23.282/2010.
4. Pedido de registro indeferido.

DJE de 3.2.2017.

Acórdãos publicados no DJE: 39
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DESTAQUE

(Espaço destinado ao inteiro teor de decisões que possam despertar maior interesse, 
já publicadas no DJE.)

Resolução nº 23.506, de 15.12.2016
Processo Administrativo nº 547-75/DF
Relator: Ministro Herman Benjamin

Estabelece prazos para execução dos procedimentos relativos ao cancelamento de inscrições e 
regularização da situação dos eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições.

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, IX, do 
Código Eleitoral, e considerando o disposto no art. 80, §§ 6º a 8º, da Res.-TSE nº 21.538, de 14 de 
outubro de 2003, resolve:

Art. 1º Os prazos a serem observados para execução dos trabalhos pertinentes ao cancelamento 
ou à regularização de inscrições atribuídas a eleitores que deixaram de comparecer às três últimas 
eleições, na forma do art. 80, §§ 6º a 8º, da Res.-TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, são os 
constantes do Anexo I desta resolução.

§ 1º As ausências registradas para inscrições atribuídas a eleitores cujo exercício do voto, por 
prerrogativa constitucional, é facultativo, assim identificadas no cadastro eleitoral, não serão 
computadas para efeito do procedimento de que trata o caput.

§ 2º Não estarão sujeitas ao cancelamento as inscrições atribuídas a pessoas portadoras de 
deficiência que torne impossível ou extremamente oneroso o cumprimento das obrigações 
eleitorais, para as quais houver comando do código de ASE 396 (motivo/forma 4) até o final do 
período a que se refere o § 8º do art. 80 da Res.-TSE nº 21.538, de 2003.

Art. 2º Para efeito do cancelamento de que trata o art. 1º desta resolução, serão consideradas as 
ausências às eleições com data fixada pela Constituição e às novas eleições determinadas pela 
Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. Não serão computadas eleições que tiverem sido anuladas por força de 
determinação judicial.

Art. 3º Será cancelada a inscrição de eleitor identificado como faltoso, envolvida em duplicidade/
pluralidade durante o período de 60 (sessenta) dias destinado à regularização, salvo se o 
agrupamento decorrer do processamento de operação de revisão ou transferência requerida até 
o final do referido prazo.

Parágrafo único.  O cancelamento de que trata o caput prevalecerá sobre eventual regularização 
posterior determinada na base de coincidências ou promovida automaticamente pelo sistema.

Art. 4º Os eleitores que procurarem a Justiça Eleitoral no período entre o término do prazo para 
regularização e o efetivo cancelamento das inscrições no cadastro deverão ser orientados a 
solicitar a formalização de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), com operação de revisão 
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ou transferência, conforme o caso, instruindo o pedido com a documentação necessária à sua 
apreciação e ao deferimento da respectiva operação.

§ 1º O processamento dos requerimentos de que trata o caput será suspenso pelo sistema, 
mediante a inclusão da operação em banco de erros, com a mensagem “OPERAÇÃO NÃO 
EFETUADA – ELEITOR FALTOSO – PRAZO ULTRAPASSADO”, até que ocorra a atualização do 
cancelamento no cadastro.

§ 2º Encerrado o período de cancelamento das inscrições, o cartório eleitoral deverá providenciar 
o fechamento do banco de erros e submeter os documentos a novo processamento, a partir do 
qual as operações requeridas serão efetivadas no cadastro.

Art. 5º O edital a ser utilizado é o constante do Anexo II.

Art. 6º Os prazos estabelecidos nesta resolução deverão ser objeto de ampla divulgação, cabendo 
aos tribunais regionais eleitorais adotar, nas respectivas circunscrições, as providências para tal 
finalidade.

Art. 7º A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral expedirá, por provimento, orientações destinadas 
à execução dos procedimentos objeto da presente regulamentação.

Art. 8º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 2016.

MINISTRO GILMAR MENDES – PRESIDENTE

MINISTRO HERMAN BENJAMIN – RELATOR

MINISTRO LUIZ FUX

MINISTRA ROSA WEBER

MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA

MINISTRA LUCIANA LÓSSIO

ANEXO I

PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 80, §§ 6º A 8º, DA RES.-TSE 
Nº 21.538, DE 2003.

FEVEREIRO DE 2017

Dia 20 – segunda-feira

Data a partir da qual estarão disponíveis as relações contendo os nomes e os números de 
inscrição dos eleitores identificados como faltosos às três últimas eleições.
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Dia 22 – quarta-feira

Data em que deverá ser afixado o edital contendo a relação dos nomes e respectivas inscrições 
dos eleitores identificados como faltosos às três últimas eleições.

MARÇO DE 2017

Dia 2 – quinta-feira

Início da contagem do prazo estabelecido pelo art. 80, § 8º, da Res.-TSEnº 21.538, de 2003.

MAIO DE 2017

Dia 2 – terça-feira

Último dia para o eleitor comparecer ao cartório eleitoral para regularizar sua situação.

Dia 10 – quarta-feira

Último dia para envio ao Tribunal Superior Eleitoral dos lotes de RAE/ASE e dos acertos de banco 
de erros referentes à regularização de que trata esta resolução.

Dia 16 – terça-feira

Data da execução do último processamento pela Secretaria de Tecnologia da Informação do 
Tribunal Superior Eleitoral antes do cancelamento.

Dia 17 – quarta-feira

1. Início do cancelamento das inscrições dos eleitores que não regularizaram sua situação.

2. Data a partir da qual estarão suspensas as atualizações do cadastro (digitação de códigos ASE 
on line e processamento de RAE e ASE).

Dia 19 – sexta-feira

Último dia para o cancelamento das inscrições dos eleitores que não regularizaram sua situação.

Dia 22 – segunda-feira

Reinício das atualizações do cadastro.

Dia 25 – quinta-feira

Data a partir da qual estarão disponíveis as relações contendo os nomes e os números de 
inscrição dos eleitores cancelados por ausência aos três últimos pleitos.
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ANEXO II

Circunscrição Eleitoral de ________________
                                              (UF)
_____ª ZE - _____________

(nº da zona)                       (município)

_______________________ Telefone:_______
                                                    (endereço da zona

EDITAL

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr(a).______________, MM(ª). Juiz(Juíza) da ___ª ZE/___, no 
uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação, que 
ficará disponível em cartório, contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que 
deixaram de votar nas três últimas eleições, para conhecimento dos interessados cujas inscrições 
deverão ser canceladas por força do disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.

Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao 
cartório eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) 
correspondente(s) ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do 
dia 2.3.2017, implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do 
art. 80 da Res.-TSE nº 21.538, de 14.10.2003.

E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas 
localidades abrangidas pela zona eleitoral, determinou o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(Juíza) 
Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume.

Expedido nesta cidade de ____________________, aos ________ dias do mês de fevereiro do 
ano de 2017. Eu, _________,(nome do Chefe de Cartório), preparei e conferi o presente edital, 
que é subscrito pelo MM(ª). Juiz(Juíza) Eleitoral, Dr(a). (nome do(a) Juiz(Juíza) Eleitoral).

_____________________________
Dr(a). (nome do(a) Juiz(Juíza) Eleitoral)

Juiz(Juíza) Eleitoral da ____ª ZE/___

DJE de 10.2.2017.



Ministro Gilmar Mendes
Presidente

Luciano Felício Fuck
Secretário-Geral da Presidência

Sérgio Ricardo dos Santos
Marina Rocha Schwingel

Paulo José Oliveira Pereira
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assec@tse.jus.br
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