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Considerando o princípio de que os efeitos do risco processual deve ser suportado por quem lhe deu causa, de modo que da 

provisoriedade das tutelas judiciais decorre o dever de a parte responder pelos prejuízos que causem, quando a sentença lhe for desfavorável (Código de 

Processo Civil, art. 302); 

Considerando que a fruição de efeitos de decisão judicial não definitiva corre por iniciativa e responsabilidade da parte, e que essa 

está obrigada, na hipótese de insucesso de sua pretensão processual, a reparar os danos que causar (Código de Processo Civil, art. 520); 

Considerando a ausência de boa-fé objetiva quando a lei veda a pessoas inelegíveis a possibilidade de obter registro eleitoral e que 

inexiste fundamento para que candidatos e partidos considerem que os recursos provenientes de financiamento público de campanhas passam a integrar 

seu patrimônio, sobretudo em caso de registros e candidaturas  inquinados de litigiosidade e precariedade judiciais; 

Considerando que, no campo da boa-fé objetiva no recebimento de recursos públicos por litigantes antes de decisão judicial definitiva, 

já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “qualquer ato de disposição desses valores, ainda que para fins alimentares, salvo situações emergenciais 

e excepcionais, não pode estar acobertado pela boa-fé, já que, é princípio basilar, tanto na ética quanto no direito, ninguém pode dispor do que não 

possui.” (EDcl no AgRg no REsp 1252011 / RS);  

Considerando a necessidade de orientar a atuação do Ministério Público Eleitoral para promover tratamento isonômico perante a lei 

em relação a todos os registros de candidaturas; 

Considerando a segurança jurídica no uso de recursos públicos, para o eleitor e para os candidatos, notadamente na aplicação da lei 

vigente que veda participação dos inelegíveis, conforme definido em lei previamente aprovada pelo Congresso Nacional; 

Considerando os custos econômicos, políticos e de confiança nas instituições e na democracia, caso haja necessidade de convocar 

eleições suplementares em decorrência da participação indevida de pessoas inelegíveis; 

Considerando o dever de promover a democracia e eleições justas e livres com base em leis preestabelecidas. 

RESOLVE, 

Expedir instrução aos Procuradores Regionais Eleitorais para que ao, promoverem Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura-

AIRC, fundada em causas inequívocas de inelegibilidade, adotem as medidas judiciais necessárias: 

(1) dar tratamento uniforme a todas as pessoas inelegíveis; 

(2) a esclarecer a precariedade do registro pretendido, vedado por lei; 

(3) a esclarecer a responsabilidade do partido e do candidato que utilizar recurso público para custear gastos eleitorais de pessoa 

inelegível; 

(4) a esclarecer a ausência de direito, desincentivar manifestos propósitos protelatórios e promover segurança jurídica. 

(5) a compatibilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório com a proteção ao patrimônio público e social. 

(6) a assegurar a duração razoável do processo e os meios que garantam sua celeridade. 

(7) a afastar a boa-fé objetiva no dispêndio de recursos públicos em campanha eleitoral de pessoa inelegível. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Procuradora-Geral Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PGE - PGR-00413470-2018| 

INSTRUÇÃO PGE Nº 3, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 

A PROCURADORA-GERAL ELEITORAL, em conformidade com o previsto no art. 24 - VIII do Código Eleitoral, que lhe atribui 

a competência de expedição de instruções aos órgãos do Ministério Público Eleitoral, e: 

Considerando o dever constitucional de proteção da probidade administrativa, da moralidade para exercício de mandato – a vida 

pregressa do candidato – , e da normalidade e da legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 

cargo ou emprego na administração direta (art. 14, §9º); 

Considerando que compete à Procuradora-Geral da República, como chefe do Ministério Público Eleitoral, zelar pela fiel observância 

das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o País (art. 24 - VI, do Código Eleitoral); 

Considerando a proximidade das Eleições 2018; 

Considerando a relevância social da disciplina jurídica das inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/1990 e Lei Complementar nº 

135/2010); 

Considerando a relevância social da disciplina jurídica das condições do registro de candidatura (Lei Complementar nº 64/1990 e Lei 

Complementar nº 135/2010); 

Considerando a necessidade de organizar e padronizar a informação da atuação do Ministério Público Eleitoral na fiscalização dos 

registros de candidaturas; 

Considerando a lista que contém os nomes dos gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo TCU para fins eleitorais, 

entregue à PGE no dia 27 de julho de 2018, 

RESOLVE: 

Expedir instrução às Procuradorias Regionais Eleitorais para que informem o cadastro das manifestações em ações de impugnação 

de registro de candidatura no Sistema Único do Ministério Público Federal, conforme as seguintes orientações: 

(1) Utilizar o “Movimento 600492 - AJUIZAMENTO DE AÇÃO/Petição Inicial/Ação de Impugnação de Registro de Candidato”; 

(2) Cadastrar no campo “sentido da manifestação” o motivo da impugnação à candidatura, conforme abaixo: 

 

Elegibilidade – Nacionalidade (CF, Art 14, §3º , I) 

Elegibilidade – Pleno Exercício Direitos Políticos (CF, Art. 14, §3º, II) 

Elegibilidade – Alistamento Eleitoral (CF, Art. 14, §3º, III) 

Elegibilidade – Domicílio Eleitoral (CF, Art. 14, §3º, IV) 

Elegibilidade – Filiação Partidária (CF, Art. 14, §3º, V) 

Elegibilidade – Idade Mínima (CF, Art. 14, §3º, VI) 
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Inelegibilidade – Inalistáveis e Analfabetos (CF, Art. 14, §4º) 

Inelegibilidade – Desincompatibilização 

Inelegibilidade – Parentesco (CF, Art. 14, §7º) 

Inelegibilidade – Perda do Mandato Legislativo (LC 64/90, Art. 1º, I, “B”) 

Inelegibilidade – Perda do Mandato Executivo (LC 64/90, Art. 1º, I, “C”) 

Inelegibilidade – Condenação pela Justiça Eleitoral por Abuso de Poder (LC 64/90, Art. 1º, I, “D”) 

Inelegibilidade – Condenação Criminal (LC 64/90, Art. 1º, I, “E”) 

Inelegibilidade – Indignos do Oficialato (LC 64/90, Art. 1º, I, “F”) 

Inelegibilidade – Contas Públicas Rejeitadas (LC 64/90, Art. 1º, I, “G”) 

Inelegibilidade – Condenação por Abuso de Poder (LC 64/90, Art. 1º, I, “H”) 

Inelegibilidade – Responsável por Estabelecimentos de Crédito em Liquidação (LC 64/90, Art. 1º, I, “I”) 

Inelegibilidade – Captação Ilícita de Sufrágio ou Recursos, Conduta Vedada (LC 64/90, Art. 1º, I, “J”) 

Inelegibilidade – Renúncia (LC 64/90, Art. 1º, I, “K”) 

Inelegibilidade – Improbidade (LC 64/90, Art. 1º, I, “L”) 

Inelegibilidade – Excluídos do Exercício Profissional (LC 64/90, Art. 1º, I, “M”) 

Inelegibilidade – Simulação de Desfazimento de Vínculo Conjugal (LC 64/90, Art. 1º, I, “N”) 

Inelegibilidade – Demitidos do Serviço Público (LC 64/90, Art. 1º, I, “O”) 

Inelegibilidade – Doações Ilegais (LC 64/90, Art. 1º, I, “P”) 

Inelegibilidade – Magistrados e Membros do MP (LC 64/90, Art. 1º, I, “Q”) 

 

(3) Cadastrar, no campo apropriado, ementa objetiva da manifestação, com a identificação dos dispositivos legais apoiadores da 

impugnação ao registro de candidatura. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Procuradora-Geral Eleitoral 

 

CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00412108-2018| 

4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 

 

Data: 10.8.2018 

Hora: 9 horas 

Local: Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República. SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - Sala AC-05) 

 

PAUTA DESTA SESSÃO 

  
Interessado (a) : Ministério Público Federal 

Assunto : Proposta Orçamentária do Ministério Público Federal - Exercício de 2019. 

Origem : Distrito Federal 
 

 

Brasília, 31 de julho de 2018. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Procuradora-Geral da República 

Presidente do CSMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00412107-2018| 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 

 

Data: 7.8.2018 

Horário: 9 horas 

Local: Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria-Geral da República. SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - Sala AC-05) 

 

PAUTA DESTA SESSÃO 

 

1) Aprovação das atas da 5ª Sessão Ordinária e das 2ª e 3ª Sessões Extraordinárias de 2018. 

2) Processo nº 
: 

1.00.002.000026/2016-58 

Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 

Relator(a) : Cons. Mario Luiz Bonsaglia 

Vista (3.10.2017) : Cons. Raquel Elias Ferreira Dodge 


