IL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLU Ç ÃO N° 23.424
INSTRUÇÃO N° 958-26.2013.6.00.0000 - CLASSE 19 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toifoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral
Requerente: Ministério Público Eleitoral

Altera o art. 8 0 da Resolução-TSE n o 23.396, de
17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a
apuração de crimes eleitorais.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:
Art. 1 0 Alterar a redação do art.

50 da Resolução n° 23.396, de

17.12.2013, que passa a ser a seguinte:
Art. 8 0 O inquérito policial eleitoral somente será instaurado
mediante requisição do Ministério Público Eleitoral ou
determinação da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão
em flagrante.
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Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de maio de 2014.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhores Ministros,
na sessão plenária do dia 17 de dezembro de 2013, foi aprovada a Resolução
n° 23.396, que dispõe sobre a apuração de crimes eleitorais.
Vieram aos autos Petições do Ministério Público Eleitoral, do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e do Movimento do
Ministério Público Democrático, protocolizadas, respectivamente, sob os
OS

58912014 (folhas 14-22), 5.34712014 (folha 37), e 5.78912014 (folhas 41-43),

visando à alteração desse ato regulamentar, sob a alegação de haver
dispositivos que estariam contrariando os

"ordenamentos constitucional e legal

vigentes".
Nesse sentido, o Procurador-Geral Eleitoral, no requerimento
de folhas 14-22, cita os artigos 3 1, 51, 60 , 80, 90, 10 e 11.
Alega inicialmente que a Resolução em comento promove
injustificada limitação da atuação do Ministério Público Eleitoral na apuração de
infrações penais eleitorais; que o poder de requisição do Ministério Público
consta da própria Constituição da República, cujo art. 129, VIII, dispõe ser

função institucional do órgão "requisitar diligências investigatórias e a

instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas
manifestações processuais"; e que a resolução atenta contra o princípio
acusatório.
Na sequência, afirma que o artigo 51 da Resolução n° 23.396

"ao
prever que a autoridade policial deverá informar a prática de crime eleitoral 'ao
juiz competente' assim que dela tiver conhecimento, podendo requerer-lhe as
medidas cabíveis" (folha 15).
desconsidera a atuação do Ministério Público na fase pré-processual,

Ressalta que não faz sentido a previsão contida nos artigos 30
e 50 , de que o juiz eleitoral deve ser comunicado em primeira mão sobre a
existência de infrações penais, e registra que o artigo 6 1,

"como conseuênc\Ç"
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do art. 50, transforma o juiz eleitoral em mero despachador de notícias-crime'
(folha 17).
Assinala, quanto ao disposto no artigo 8 0, que a exclusividade
de instauração de inquéritos eleitorais mediante requisição judicial viola o
princípio acusatório, o dever de imparcialidade do órgão jurisdicional, o
princípio da inércia da jurisdição e a titularidade da persecução penal atribuída
ao Ministério Público, em ofensa a normas legais e constitucionais.
Aponta inadequação técnica de certos termos constantes do
artigo 91, § 1 1 , 21 e 40 , e incongruência no artigo 10 (folha 19).
Quanto ao artigo 11, afirma não haver fundamento
constitucional nem legal para que, no caso de investigação anterior arquivada
por falta de provas, nova investigação se condicione a nova requisição de
inquérito.
Alerta para o risco de prescrição e de ineficiência do Processo
Penal Eleitoral, no caso em que, no simples início da investigação, o juiz
discorde da instauração de inquérito requisitada pelo Ministério Público e seja
necessária a interposição de recurso.
Assevera que a resolução deste Tribunal Superior "hipertrofia a
participação do juiz na fase pré-processual do Processo Penal Eleitoral e
regride a uma concepção inquisitiva do processo, em lugar do modelo
acusatório que a Constituição de 1988 pretende implantar" (folha 22).
Pelo despacho de folha 53, determinei o envio dos autos para
análise e manifestação da Assessoria Especial deste Tribunal Superior que,
por sua vez, opinou pelo indeferimento dos pedidos, nos termos seguintes:
[ ... ] todas as questões constitucionais ora suscitadas foram
submetidas à análise do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 5104, Relator Ministro Luís Roberto
Barroso, na qual a Procuradoria-Geral da República impugna os
artigos 30 a 13 da citada resolução.
Assim, ainda que este Tribunal Superior viesse a promover a revisão
de seu ato regulamentar nos termos solicitados, não afastaria o crivo
do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, tendo em vista que a ADI ajuizada tem escopo
mais abrangente.
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3. Pelo exposto, esta Assessoria opina pelo indeferimento dos
pedidos formulados nestes autos.
Em 21 de maio último, sobreveio decisão do Plenário daquela
Suprema Corte que, por maioria, deferiu parcialmente a medida cautelar
requerida na ADI no 5104, para suspender a eficácia do artigo 80 da Resolução
no 23.39612013 deste Tribunal Superior, mantendo os demais dispositivos.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator): Senhores
Ministros, o requerimento apresentado pelo Procurador-Geral Eleitoral nestes
autos tem por objeto a revisão dos artigos 3 1 , 51 , 61 , 80, 91, 10 e 11 da
Resolução-TSE n o 23.39612013, que dispõe sobre a apuração de crimes
eleitorais.
Conforme relatado pela ASESP, todas as questões
constitucionais ora suscitadas foram submetidas à análise do Supremo Tribunal
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5104, Relator Ministro Luís
Roberto Barroso.
Tendo em conta a extensão da liminar deferida pela Suprema
Corte na referida ADI, defiro parcialmente o pedido de alteração da
Resolução-TSE no 23.39612013 somente quanto ao artigo 8 0, ante a suspensão
do seu texto, resultando na repristinação do artigo 8 0 da Resolução-TSE
n° 23.36312011, que assim dispõe:
Art. 80 O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante
requisição do Ministério Público Eleitoral ou determinação da Justiça
Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante.
É como voto.
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