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SESSÃO JURISDICIONAL

Inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar nº 64/1990 e 
hipóteses de incidência. 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, entendeu que a inelegibilidade prevista no 
art. 1º, inciso I, alínea l, somente incide mediante condenação por improbidade administrativa 
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado que tenha analisado o mérito da 
demanda. 

Na espécie, o candidato fora condenado em ação de improbidade, contra a qual interpôs 
recurso de apelação, que veio a ser julgado deserto no Tribunal de Justiça. Em razão do não 
conhecimento da apelação, o candidato apresentou novo recurso, que ainda está pendente de 
julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Considerando essa circunstância, o Tribunal Regional Eleitoral manteve o indeferimento do 
registro de candidatura por entender que a decisão colegiada que reconheceu a deserção 
do recurso era suficiente para atrair a inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea l, da LC 
nº 64/1990, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

[...]

l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que 
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito 
em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

[...].

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator, esclareceu que um dos pontos da controvérsia 
se cinge a verificar a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, considerando 
que não se conhecera da apelação interposta e o recurso que buscava reformar o juízo de 
admissibilidade ainda pende de julgamento.

O relator entendeu que a ausência de apreciação do recurso que, em tese, poderia alterar a 
conclusão quanto à inadmissibilidade da apelação, tida por deserta, denota a não ocorrência 
do trânsito em julgado, impedindo a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, 
cominada apenas quando ocorre a coisa julgada (art. 20 da Lei nº 8.429/1992). 

Por outro lado, o ministro salientou que a decisão colegiada prevista na alínea l, apta a ensejar 
inelegibilidade do condenado, é aquela em que há inequívoca análise do mérito da ação de 
improbidade administrativa, com vistas a confirmar ou reformar as conclusões do juízo singular, 
o que não seria o caso da hipótese em análise.

Destacou também que eventual demora no pronunciamento da decisão de mérito em fase 
recursal constitui obstáculo ao exercício de jurisdição, o que não pode afetar desfavoravelmente a 
parte, ensejando a imposição precoce de reprimendas jurídicas ante a ausência de definitividade 
na prestação jurisdicional. 
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Ficaram vencidos os Ministros Herman Benjamin e Edson Fachin e a Ministra Rosa Weber por 
entenderem que a LC nº 64/1990, ao prever a decisão colegiada condenatória como atrativa 
de elegibilidade, não exige expressamente o exame do mérito, motivo pelo qual o acórdão 
colegiado condenatório, ainda que não adentre o mérito, faz incidir a inelegibilidade prevista na 
referida alínea l.    

O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso especial para deferir o registro da candidatura 
de Edson Gomes, nos termos do voto do relator.

Recurso Especial Eleitoral nº 148-83, Ilha Solteira/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 23.2.2017.

Participação feminina em propaganda partidária (art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.096/1995).

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, entendeu que não atende ao preceito 
previsto no art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.096/1995 propaganda partidária que apenas difunde os 
direitos das mulheres, sem incentivar sua participação na política. 

Na espécie, trata-se de representação proposta pelo Ministério Público em face de partido 
político, sob o argumento de que não foi observado o mínimo de tempo legal destinado ao 
incentivo da participação da mulher na política. 

O art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe: 

Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por 
rádio e televisão será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas horas para, 
com exclusividade:

[...]

IV – promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será 
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento) do 
programa e das inserções a que se refere o art. 49 (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015). 

O Ministro Herman Benjamin, relator, destacou que as agremiações devem garantir meios 
necessários para real e efetivo ingresso das mulheres na política, conferindo plena eficácia às 
normas que asseguram espaço a elas em propaganda partidária.

Afirmou que a mera participação feminina na propaganda partidária, desvinculada de qualquer 
contexto relacionado à inclusão das mulheres na política, é insuficiente para atender às finalidades 
legais.

Observou que o conteúdo impugnado não aborda o tema relativo à inclusão da mulher no 
panorama político nacional, mas, sim, ao multiculturalismo e à diversidade de uma sociedade 
inclusiva e pluralista de modo genérico.

Ele destacou que a propaganda partidária com temática feminina se insere no conceito de 
ação afirmativa, afigurando-se incompatível com interpretações restritivas e com o princípio da 
proporcionalidade ou da razoabilidade na aplicação da sanção.

O ministro relator concluiu que o desvirtuamento de propaganda partidária deve ser punido 
com perda de tempo equivalente a cinco vezes a totalidade da inserção irregular, e não ao lapso 
temporal faltante, para atender à exigência do art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.096/1995, conforme 
decisão precedente que destacou.

https://www.youtube.com/watch?v=P094vsISFAQ&index=8&list=PLljYw1P54c4xlR_FyjhzRJF3h9OY2Lq42&t=822s
https://www.youtube.com/watch?v=P094vsISFAQ&index=8&list=PLljYw1P54c4xlR_FyjhzRJF3h9OY2Lq42&t=822s
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Esclareceu que o tempo cassado será revertido à Justiça Eleitoral para que promova propaganda 
institucional destinada a incentivar a participação feminina na política, invocando, para tanto, a 
aplicação do art. 93-A da Lei nº 9.504/1997.

Vencido o Ministro Henrique Neves por entender que a alusão à igualdade de gênero atende ao 
preceito da norma eleitoral.

O Tribunal, por maioria, julgou procedente a representação, para cassar o tempo de 20 minutos 
de propaganda partidária gratuita, na modalidade inserções, no primeiro semestre de 2017, com 
a devolução do aludido tempo à Justiça Eleitoral para que promova propaganda institucional 
destinada a incentivar a participação feminina na política, nos termos do voto do relator.

Representação nº 282-73, Brasília/DF, rel. Min. Herman Benjamin, julgada em 23.2.2017.

Sessão Ordinária Julgados

Jurisdicional

14.2.2017 62

16.2.2017 17

21.2.2017 71

23.2.2017 11

Administrativa

14.2.2017 5

16.2.2017 –

21.2.2017 3

23.2.2017 1

https://www.youtube.com/watch?v=P094vsISFAQ&list=PLljYw1P54c4xlR_FyjhzRJF3h9OY2Lq42&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=P094vsISFAQ&list=PLljYw1P54c4xlR_FyjhzRJF3h9OY2Lq42&index=8
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PUBLICADOS NO DJE

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 319-82/SP
Relator: Ministro Luiz Fux
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. 
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. INEXISTÊNCIA. NÃO 
ATENDIMENTO AO TÉLOS DO ART. 45, IV, DA LEI Nº 9.096/95. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. APRESENTAÇÃO DA PROPAGANDA 
PARTIDÁRIA POR PESSOA DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA EFETIVA 
FINALIDADE DA NORMA. DESPROVIMENTO.
1. O télos subjacente ao art. 45, IV, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos resta atendido quando a 
propaganda partidária (i) dissemina ideias que promovam a difusão da participação política da 
mulher na política nacional e (ii) promove a difusão da atuação feminina na política, mediante 
a divulgação das atividades de suas filiadas, não atingindo tal desiderato a propaganda na qual 
consta tão somente que a agremiação “luta pela valorização da mulher”. 
2. A apresentação da propaganda partidária por pessoa do sexo feminino não tem o condão 
de atender a exigência do disposto no art. 45, IV, da Lei nº 9.096/95, sendo imprescindível que a 
mensagem veiculada efetivamente estimule a participação das mulheres na atividade política, 
seja disseminando ideias que promovam essa participação, seja difundindo a atuação feminina 
na política, mediante a divulgação das atividades das filiadas do partido, o que na espécie não 
ocorreu.
3. In casu, com suporte nas premissas fáticas delineadas pela Corte Regional, as quais foram 
suficientemente expostas e discutidas com as transcrições da propaganda partidária, não houve 
a divulgação de mensagem direcionada à efetiva promoção e difusão da participação política 
das mulheres, distanciando-se da finalidade do art. 45, IV, da Lei nº 9.096/95. 
4. Agravo regimental desprovido.

DJE de 16.2.2017.

Consulta nº 88-73/DF
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Ementa: CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. DESFILIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO POR 
ESCRITO. DUPLA FILIAÇÃO. PREVALÊNCIA DA MAIS RECENTE. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO 
DAS ANTERIORES.
1. A consulta preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 23, inciso XII, do Código 
Eleitoral.
2. A Lei nº 12.891/2013 não excluiu a necessidade de comunicação por escrito à Justiça Eleitoral 
e à direção municipal em caso de desligamento de partido.
3. Constatada dupla filiação, prevalecerá a mais recente, estando a Justiça Eleitoral autorizada a 
cancelar automaticamente as anteriores.
4. Consulta respondida positivamente quanto ao primeiro questionamento e negativamente em 
relação ao segundo.

DJE de 16.2.2017.
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Processo Administrativo nº 20.249/RJ
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO. LISTA DE APOIAMENTO. CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO. 
ELEITORES COM INSCRIÇÃO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ASSINATURA. 
VERACIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DOS ASSENTOS ELEITORAIS. NECESSIDADE 
DE REGULARIDADE ELEITORAL. RESTRIÇÃO LEGAL QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL.
1. A autenticidade das assinaturas em listas de apoiamento partidário é verificada mediante a 
comparação com os assentos eleitorais, inclusive com as folhas de votação nas últimas eleições, 
implicando a necessidade de regularidade da inscrição eleitoral.
2. Mormente se entenda a assinatura como ato de manifestação política, são possíveis as restrições 
a esse direito, uma vez que a própria Constituição Federal prevê tais hipóteses (art. 15 da CF).
3. Nesse sentido, tanto a ação popular quanto a iniciativa popular de lei dependem da regularidade 
do cadastro eleitoral, não configurando restrição desarrazoada.
4. Impossibilidade de assinatura de lista de apoiamento partidário por eleitores com cadastro em 
situação irregular.

DJE de 15.2.2017.

Recurso Ordinário nº 2622-47/TO
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Ementa: ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. 
CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DEPUTADO 
ESTADUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A PESSOA FÍSICA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE 
NORMA PROIBITIVA EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA NO TRE. DESPROVIMENTO.
1. A Res.-TSE nº 23.217/2011, que dispõe sobre a arrecadação e gastos de recursos de campanha, 
bem como sobre a respectiva prestação de contas, não veda a possibilidade de a pessoa física 
do candidato contrair empréstimo junto a terceiro, objetivando, a título de recursos próprios, 
promover aporte ao seu caixa de campanha, desde que observados os demais ditames legais 
incidentes.
2. A representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97 exige, para a sua procedência, além do juízo 
de proporcionalidade na fixação da pena, que os recursos ou gastos de campanha sejam ilícitos.
3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

DJE de 24.2.2017.

Acórdãos publicados no DJE: 73
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DESTAQUE

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

Resolução nº 23.511, de 23.2.2017
Instrução nº 3/DF
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva

Altera o art. 61 da Res.-TSE 23.465, de 17 de dezembro de 2015.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art. 61 da Lei 9.096, 
de 19 de setembro de 1995, resolve expedir a seguinte resolução:

Art. 1º O art. 61 da Res.-TSE 23.465, de 17 de dezembro de 2015, acrescentado pela Res.-TSE 
23.471, de 3 de março de 2016, passa a ter a seguinte redação:

Art. 61. A regra prevista no art. 39 desta resolução somente entrará em vigor a partir de 3 de agosto 
de 2017, cabendo aos partidos políticos proceder às alterações dos seus respectivos estatutos até a 
referida data, para contemplar prazo razoável de duração das comissões provisórias (NR).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de fevereiro de 2017.

MINISTRO GILMAR MENDES – PRESIDENTE

MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA – RELATOR

MINISTRA ROSA WEBER

MINISTRO EDSON FACHIN

MINISTRO HERMAN BENJAMIN

MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRA LUCINA LÓSSIO

DJE de 24.3.2017.
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