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SESSÃO JURISDICIONAL

Participação de candidato em inauguração de obra privada não constitui conduta vedada

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, entendeu que a participação de 
candidato em inauguração de obra de instituição privada não caracteriza a conduta vedada prevista 
no art. 77 da Lei nº 9.504/1997, ainda que a obra tenha sido subsidiada com dinheiro público. 

Trata-se de recurso especial interposto por candidatos ao cargo de vereador contra a procedência 
de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) com fundamento em prática de conduta vedada 
descrita no citado dispositivo legal, que assim dispõe: 

Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a 
inaugurações de obras públicas.

O Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, relator, ressaltou que, no caso em tela, os candidatos 
participaram de inauguração de parque tecnológico construído com aporte de recursos públicos 
do estado por instituição particular de ensino em terreno cedido pelo município. 

Acrescentou que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte (AgR-REspe nº 626-30/DF), as 
normas que tratam de condutas vedadas devem ser interpretadas restritivamente e devem 
corresponder ao tipo previamente definido em lei. 

O relator afirmou que o art. 77 da Lei das Eleições veda o comparecimento de candidatos a 
inauguração de obra pública stricto sensu – assim considerada aquela que integra o domínio público.

Asseverou que a existência de convênio entre a instituição privada e o ente público não 
transmuda a natureza privada da entidade, não ensejando, dessa forma, a vedação legal citada.

O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial eleitoral, para julgar 
improcedente a AIJE, afastando a sanção imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do 
voto do relator.

Recurso Especial Eleitoral nº 18-212, Campo Bom/RS, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 
julgado em 3.10.2017.

Registro de partido político e comprovação dos requisitos legais 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, manteve o entendimento de que os 
requisitos para a criação de partido político, descritos na Lei nº 9.096/1995 e na Res.-TSE 
nº 23.465/2015, devem estar preenchidos no momento do protocolo do requerimento, ficando a 
fase de diligências restrita a esclarecimentos acerca da documentação apresentada e a correção 
de erros de índole formal. 

Trata-se de registro de partido político a cujo requerimento não se havia juntado a totalidade das 
fichas de apoiamento necessárias para comprovar o caráter nacional da agremiação.

https://www.youtube.com/watch?v=9I3jgXUi0s8&t=4871s
https://www.youtube.com/watch?v=9I3jgXUi0s8&t=4871s
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Em sua defesa, o partido político argumentou que a resolução deste Tribunal estabelece prazo de 
dois anos para a obtenção do apoiamento mínimo. 

O Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, redator para o acórdão, afirmou que os requisitos 
legais para conhecimento e regular processamento do pedido de registro partidário devem estar 
preenchidos na oportunidade da formalização da peça, reservando-se eventuais diligências (art. 9º, 
§ 3º, da Lei nº 9.096/1995) à correção de erros meramente formais, ou seja, de natureza não essencial.

Esclareceu que o art. 7º, § 1º, da referida lei prevê que os partidos políticos devem ter caráter 
nacional, o que precisa ser comprovado por meio de apoiamento de eleitores não filiados 
a partido político. Já a Resolução-TSE nº 23.465/2015, em seu art. 7º, §§ 1º e 3º, dispõe que a 
agremiação tem o prazo de dois anos para a obtenção do apoiamento, contados a partir da data 
de aquisição da personalidade jurídica. 

Concluiu que o referido prazo tem como escopo balizar a validade dessa listagem sem criar para 
a sigla nenhum direito subjetivo de complementação dessa documentação em data posterior à 
da formalização do pedido nesta Justiça especializada.

Ficou vencido o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que entendeu que, no caso do Partido 
Muda Brasil (MB), a personalidade jurídica foi adquirida antes do advento da norma, e o pedido 
de registro no TSE ocorreu entre a promulgação da lei e a entrada em vigor da resolução, razão 
pela qual deveria ser aplicado ao pedido o regramento anterior. 

O Tribunal, por maioria, não conheceu do pedido de registro do MB, nos termos do voto do 
Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, vencido o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Registro de Partido Político nº 583-54, Brasília/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, redator 
para o acórdão, julgado em 5.10.2017.

Não cumprimento de decisão judicial e aplicação de astreinte 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, manteve condenação imposta ao Facebook 
Serviços Online do Brasil Ltda. em razão de descumprimento de decisão judicial. 

A empresa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento ao recurso especial e 
manteve a determinação de exclusão de perfil da rede social durante o período da campanha 
eleitoral, bem como a multa cominatória (astreinte) fixada no montante de R$30 mil por dia de 
descumprimento, ambas as sanções impostas em representação por propaganda eleitoral irregular.

A agravante alegou que a sentença não especificou se a exclusão determinada seria do perfil 
como um todo ou apenas da publicação tida como ofensiva. 

O Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, relator, ressaltou que a empresa se manteve inerte 
quanto ao cumprimento da decisão, não interpondo recurso para esclarecer possível imprecisão. 

O Ministro Herman Benjamin, ao acompanhar o relator, afirmou que a dúvida se cingia à retirada 
do perfil, não persistindo quanto à exclusão da publicação ofensiva.

Acrescentou que a imposição de astreinte, no caso, tem como fundamento a proteção à 
autoridade da prestação judicial, e não ao candidato ofendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=LozEoi7lfJA&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=LozEoi7lfJA&t=121s


Informativo TSE – Ano XIX – nº 134

Vencido o Ministro Admar Gonzaga, que entendeu plausível a dúvida alegada como tese de 
defesa e a redução da multa para R$5 mil por dia de descumprimento. 

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator, 
vencido o Ministro Admar Gonzaga.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 14-128, Joinvile/SC, rel. Min. Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto, julgado em 28.9.2017.

Sessão Ordinária Julgados

Jurisdicional

19.9.207 24

21.9.2017 21

26.9.2017 18

28.9.2017 9

3.10.2017 74

5.10.2017 11

Administrativa

19.9.207 1

21.9.2017 -

26.9.2017 2

28.9.2017 2

3.10.2017 -

5.10.2017 3

https://www.youtube.com/watch?v=rtWc2EGorjM&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=rtWc2EGorjM&t=174s
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PUBLICADOS NO DJE

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 128-76/MA
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Ementa: RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECEBIMENTO 
COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PELO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL. EXTINÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL SEM SOLUÇÃO DO 
MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Conquanto sejam cabíveis contra qualquer decisão judicial, inclusive proferida pelo relator, ex vi 
do art. 1.022, c.c. art. 1.024, § 2º, do CPC, “os embargos de declaração opostos em face de decisão 
monocrática, nos quais se tencionam efeitos modificativos, devem ser recebidos como agravo 
regimental” (AgR-REspe nº 2431-61/GO, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 27.9.2016).
2. In casu, o TRE/MA concedeu a ordem pleiteada no mandamus e determinou a extinção da AIJE, 
sem resolução do mérito, ao fundamento de que não haveria abuso de poder, lesão ou perigo de 
lesão à normalidade do processo eleitoral, bem como nenhum reflexo lesivo à lisura das eleições 
de 2016, o que afastaria a competência da Justiça Eleitoral para examinar tais imputações. 
Verifica-se, na espécie, verdadeira antecipação do julgamento da investigação na via sumária do 
mandado de segurança. 
3. O mero ajuizamento de investigação judicial eleitoral, ainda que supostamente incabível, não 
denota, por si só, violação a direito líquido e certo tutelável pela via mandamental, e, ademais, 
eventual irresignação contra ato judicial deve ser feita por meio do recurso cabível, ex vi do disposto 
nas súmulas nºs 22/TSE e 267/STF.
4. Nessa toada, conforme assentado na decisão impugnada, não se vislumbra, no caso dos 
autos, violação a direito líquido e certo ou ato manifestamente ilegal a ser tutelado pela via do 
mandamus, o que impõe a reforma do acórdão regional, a fim de que seja denegada a ordem 
pleiteada, e, por consequência, seja restabelecido o prosseguimento do trâmite da AIJE.  
5. Ainda que o fato narrado (ilegalidade de contrato administrativo e seu suposto uso eleitoreiro) 
já tenha sido submetido à Justiça Comum, compete à Justiça Eleitoral julgá-los sob o ângulo 
do abuso do poder político ou econômico, o que se coaduna, ao menos em tese, com o objeto 
da investigação judicial eleitoral, ex vi do disposto no art. 22 da LC nº 64/1990. Não bastasse 
a eloquência do princípio da incomunicabilidade e independência entre as instâncias cível e 
eleitoral, verifica-se que a Justiça Comum não chegou sequer a proferir decisão meritória nos 
autos da ação popular, uma vez que, conforme descrito no acórdão regional, a aludida ação fora 
extinta sem resolução do mérito, ou seja, não houve exame acerca da licitude ou ilicitude do ato 
administrativo.
6. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento, 
determinando-se a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Maranhão a fim de dar 
prosseguimento à AIJE. 

DJE de 5.10.2017



Informativo TSE – Ano XIX – nº 136

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 1112-65/SP
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Ementa: ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA 
ELEITORAL ANTECIPADA PAGA NA INTERNET. NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. 
AUSÊNCIA. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO AFASTADA. DESPROVIMENTO. 
1. Na espécie, a Corte Regional expressamente assentou a inexistência de pedido explícito de 
votos nos vídeos divulgados pela ora agravada, na rede social Facebook, em link patrocinado, 
antes de 16.8.2016. Ressalvou, ainda, que, “no presente caso, o que demonstra a ilicitude da 
conduta não é o teor das postagens, que está amparado pela lei, e sim o meio utilizado para 
dar-lhes maior visibilidade” (fl. 143).
2. De acordo com a moderna interpretação jurisprudencial e doutrinária acerca do art. 36-A 
da Lei nº 9.504/1997, a publicidade que não contenha expresso pedido de voto não configura 
propaganda eleitoral. Precedentes.
3. Por conseguinte, as postagens em exame não se subsumem ao previsto no art. 57-C, caput, da Lei 
nº 9.504/1997, porquanto, não havendo propaganda eleitoral, inexiste publicidade paga na Internet.
4. Agravo regimental desprovido. 

DJE de 5.10.2017

Acórdãos publicados no DJE: 132
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DESTAQUE

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

Resolução nº 23.526, de 26.9.2017
Processo Administrativo nº 0604009-54/DF
Relator: Ministro Gilmar Mendes

Dispõe sobre a formação e a operacionalização da base de dados da Identificação Civil Nacional (ICN), 
prevista na Lei nº 13.444/2017.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 12 da Lei 
nº 13.444/2017, 

Considerando que ao Tribunal Superior Eleitoral compete armazenar, gerir e manter atualizada a 
base de dados da ICN (Lei nº 13.444/2017, art. 2º, § 1º); 

Considerando que ao Tribunal Superior Eleitoral compete adotar as providências necessárias 
para assegurar a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, a interoperabilidade e a 
confidencialidade do conteúdo da base de dados da ICN (Lei nº 13.444/2017, art. 2º, § 1º);

Considerando que ao Tribunal Superior Eleitoral compete padronizar os procedimentos para 
envio de dados (Lei nº 13.444/2017, art. 2º, incisos II e III),

RESOLVE:

Art. 1º  A formação e a operacionalização da base de dados da ICN, prevista na Lei nº 13.444/2017, 
observarão ao disposto nesta resolução.

Art. 2º  Para efeito desta resolução, consideram-se:

I – acesso: serviço fornecido pelo TSE ligado à Base de Dados da Identificação Civil Nacional (BDICN);

II – atributo: característica/dado de uma pessoa;

III – autenticação do cidadão: ato de comparar uma ou mais digitais recebidas pelo TSE com as 
constantes da BDICN, com o objetivo de identificar o cidadão, reconhecendo seu registro como único. 

IV – BDICN: Base de Dados da Identificação Civil Nacional;

V – dados básicos: conjunto de atributos de caráter obrigatório constante na BDICN.

VI – individualização: procedimento por meio do qual se verifica a unicidade da pessoa, 
consideradas suas características biométricas;

VII – registro: conjunto de atributos de uma pessoa;

VIII – situação do registro: condição atribuída ao número de inscrição na BDICN.
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CAPÍTULO I
DA FORMAÇÃO DA BDICN

Art. 3º  A BDICN utilizará (Lei nº 13.444/2017, art. 2º): 

I – a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral; 

II – a base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), criado pelo Poder 
Executivo Federal e pela Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), instituída 
pelo Conselho Nacional de Justiça, em cumprimento ao disposto no art. 41 da Lei nº 11.977/2009; 

III – outras informações, não disponíveis no Sirc, constantes de bases de dados da Justiça Eleitoral, 
dos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal ou do Instituto Nacional de 
Identificação, ou disponibilizadas por outros órgãos, conforme definido pelo Comitê Gestor da ICN. 

Parágrafo único:    A carga inicial da BDICN será realizada a partir dos dados biográficos e 
biométricos do Cadastro Eleitoral.

Art. 4º  A BDICN será armazenada e gerida pelo TSE (Lei nº 13.444/2017, art. 2º, § 1º) e composta 
dos seguintes dados básicos: 

I – identificador único (número ICN);

II – nome civil;

III – nome social;

IV – sexo;

V – data de nascimento;

VI – filiação;

VII – naturalidade;

VIII – CPF;

IX – fotografia;

X – digitais; 

XI – situação do registro;

XII – origem do dado.

§ 1º  Os dados básicos serão incorporados à BDICN a partir daqueles mais recentes existentes nas 
bases de dados que a fomentam.

§ 2º    O número de inscrição da ICN compor-se-á de até dez algarismos, sendo o último o 
dígito verificador.



Informativo TSE – Ano XIX – nº 13 9

§ 3º  Quaisquer inserções e atualizações na BDICN deverão gerar histórico e ter identificação de 
origem, para controle, depuração e auditoria.

§ 4º  Na hipótese de não possuir o CPF, será providenciada a inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Física.

§ 5º  O Comitê Gestor da ICN poderá propor ao TSE a incorporação de dados complementares à BDICN.

CAPÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE DADOS

PARA COMPOSIÇÃO DA BDICN

Art. 5º   Para fins de composição da BDICN, os órgãos citados no art. 3º deverão solicitar o seu 
credenciamento ao TSE.

Art. 6º   Os dados enviados pelos órgãos credenciados objetivando eventual composição da BDICN 
serão submetidos à prévia análise pelo TSE quanto ao cumprimento dos requisitos negociais e técnicos.

§ 1º    Os dados poderão ser encaminhados pelos órgãos credenciados por meio de serviço 
eletrônico ou por cópia integral ou parcial da respectiva base de dados, conforme padrões e 
leiaute definidos pelo TSE.

§ 2º  O TSE individualizará a pessoa objetivando a inclusão na BDICN.

§ 3º  Os dados não conformes serão sinalizados ao órgão responsável pelo seu fornecimento para 
fins de eventual adequação das informações.

§ 4º    Os dados oriundos dos órgãos credenciados que passarem a compor a BDICN estarão 
submetidos às regras estabelecidas nesta resolução, inclusive às de acesso e de publicidade.

CAPÍTULO III
DO ACESSO À BDICN

Art. 7º  O TSE garantirá acesso à BDICN aos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios e ao Ministério Público, de forma gratuita, exceto quanto às informações eleitorais 
(Lei no 13.444/2017, art. 3º). 

Parágrafo único.  Para ter acesso à BDICN, o interessado deverá solicitar ao TSE o seu credenciamento. 

Art. 8º    O acesso à BDICN poderá ser realizado das seguintes formas, observado o disposto 
no art. 31 da Lei nº 12.527/2011:

I – por meio de serviços eletrônicos disponibilizados pelo TSE, para fins de atualização das bases 
de dados da administração pública;

II – por meio de serviços eletrônicos disponibilizados pelo TSE à administração pública e às 
instituições privadas, para fins de identificação e autenticação do cidadão.

§ 1º    Dados biométricos e eleitorais não serão disponibilizados pelo TSE (Lei nº 13.444/2017, 
art. 3º, caput e § 1º).

§ 2º   Os direitos de acesso à BDICN e os dados dela obtidos não poderão ser transferidos ou 
cedidos a terceiros.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art31
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Art. 9º    Para atendimento ao inciso I do art. 8º, os serviços de atualização de dados serão 
disponibilizados aos órgãos públicos que:

I – tiverem como missão institucional a identificação do cidadão; 

II – fornecerem os atributos básicos do cidadão cujo registro for objeto de atualização; 

III – fornecerem a biometria e o CPF do cidadão cujo registro for objeto de atualização; ou

IV – possuírem acordo de cooperação técnica firmado com o TSE para fornecimento de dados 
da BDICN.

Parágrafo único.  A integração a que se refere o art. 3, § 2º, da Lei nº 13.444/2017 será efetivada 
por meio de acordo de cooperação técnica. 

Art. 10.  O uso dos dados da BDICN obriga quem os tenha obtido a citar a fonte e a assumir a 
responsabilidade pela manipulação inadequada dos dados obtidos. 

Art. 11.   Os órgãos da administração pública que tiverem acesso à BDICN deverão observar as 
normas e os procedimentos específicos que garantam a segurança, proteção e confidencialidade 
dos dados.

Art. 12.  Às empresas eventualmente contratadas para a execução de serviços que envolvam a 
BDICN, é vedada a utilização de quaisquer dados ou informações resultantes da base de dados 
para fins diversos do serviço contratado, sob pena de imediata rescisão do contrato e sem 
prejuízo de outras sanções administrativas, civis e criminais.

Art. 13.  Em situações excepcionais, em que haja risco iminente de dano ao Estado ou a terceiros, o 
TSE poderá suspender cautelarmente o acesso de qualquer órgão da administração pública à BDICN.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14.  À Presidência do TSE compete:

I – exercer supervisão, orientação e fiscalização direta do exato cumprimento das instruções 
constantes desta resolução;

II – elaborar, com o apoio de unidade técnica do TSE, manuais para disciplinar as rotinas necessárias 
à execução dos procedimentos de que trata esta resolução;

III – dar publicidade aos atos, credenciamentos, procedimentos, manuais e outros instrumentos 
desenvolvidos, em decorrência desta resolução.

Art. 15.  O TSE manterá Portal da ICN na Internet, com vistas a concentrar aos usuários notícias, 
formulários, relatórios, gráficos, calendários, cronogramas, normativos, planos, entre outras 
informações acerca da ICN.

Art. 16.  Atos do TSE disporão sobre:

I – a administração do Fundo da Identificação Civil Nacional (FICN);

II – a emissão do Documento Nacional de Identidade (DNI).
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Art. 17.  Caberá à Presidência do TSE dirimir dúvidas sobre a aplicação desta resolução, ouvida a 
unidade técnica responsável pela gestão da BDICN.

Art. 18.  Casos omissos serão regulamentados por meio de normativo próprio do TSE.

Art. 19.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de setembro de 2017.

MINISTRO GILMAR MENDES – PRESIDENTE E RELATOR
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http://www.tse.jus.br/institucional/catalogo-de-publicacoes.
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