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Apresentação
O ano de 2016 é um ano emblemático para o Direito Eleitoral, de testes e desafios a candidatos, partidos e, com toda a certeza, à 

Justiça Eleitoral. 

As reformas implementadas pela Lei n.º 13.165/2015 alteraram substancialmente o Código Eleitoral (Lei n.º 4.737/2015), a Lei das 

Eleições (Lei n.º 9.504/97) e a Lei dos Partidos Políticos (Lei n.º 9.096/2015). O período de campanha diminuiu de 90 para 45 dias, a 

propaganda eleitoral – em todas as suas formas – foi consideravelmente restringida, novos prazos e procedimentos serão imple-

mentados, tudo com o objetivo primordial de redução dos custos das campanhas.

Além disso, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4650 pelo STF causou impacto sem precedentes no modo de 

se fazer política: declarou-se inconstitucional o financiamento empresarial de campanhas e partidos. A maior fonte de arrecadação 

das candidaturas agora está terminantemente proibida. Agora, somente são lícitas as doações por pessoas físicas, as quais, no 

pleito de 2014, foram responsáveis por apenas 3% do total arrecadado pelas campanhas brasileiras.

Como resultado, o jogo político alterou-se completamente. Diminui a importância da propaganda impressa, aumenta a importância 

da propaganda pela internet e da pré-campanha. Proibidas as doações por pessoas jurídicas, voltam-se os olhos para o “eleitor 

doador” e o antigo corpo a corpo político, diminuindo drasticamente os custos de uma campanha. A divulgação das pretensões 

políticas e a busca por novas fontes de arrecadação de recursos financeiros (dentro dos novos limites legais, obviamente) não pode 

mais aguardar as convenções e o registro de candidaturas, a partir de 15 de agosto. 

Com tantas mudanças, o principal periódico do setor de Direito Eleitoral e do Administrador Público também teve de se aprimorar. 

Antes bimestral, agora o Caderno se torna mensal, a fim de (ao menos tentar) acompanhar as notícias, julgados e alterações legisla-

tivas mais importantes para os principais interessados pela reforma e seus desdobramentos: candidatos, dirigentes partidários, 

gestores públicos, advogados, promotores e juízes eleitorais, enfim, qualquer operador do Direito Eleitoral, em seu trabalho ou no 

dia a dia da vida pública.

Assim, espera-se, como sempre, que a leitura seja proveitosa. Na seção de Jurisprudência selecionamos os mais recentes julgados 

dos tribunais que aplicam e dão significado concreto ao Direito Eleitoral e Administrativo. Na seção de Orientação Objetiva realiza-

mos apontamentos diretos e práticos sobre as questões mais relevantes da Lei e dos novos entendimentos jurisprudenciais e dou-

trinários, a fim de guiar o leitor nas questões cotidianas da política e da administração pública. Por fim, o Caderno traz as últimas 

notícias de fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial relevância ao homem público.

Luiz Eduardo Peccinin

Coordenador do Departamento de Direito Eleitoral & do Administrador Público VG&P
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O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constituci-

onal 91, que abre prazo de 30 dias para troca partidária 

(janela partidária), que permite que detentores de man-

datos eletivos proporcionais (deputados e vereadores) 

troquem de partido.  A emenda altera o artigo 17 da 

Constituição Federal e estabelece a possibilidade, 

excepcional e em período determinado, de desfiliação 

partidária sem prejuízo ao mandato.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal era de 

que o mandato pertence ao partido que elegeu o candi-

dato. As hipóteses de desfiliação partidária por justa causa restringiam-se a: incorporação ou fusão do partido, criação 

de novo partido, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal. 

Posteriormente, em 2015, o STF entendeu que a perda do mandato por desfiliação sem justa causa não se aplicada a 

cargos majoritários: prefeitos, governadores, senadores e Presidentes.

A janela de desfiliação partidária já havia sido criada pela minirreforma eleitoral de 2016, permitindo a troca de partido 

durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação, ou seja, de 03 de março a 02 de abril de 2016. A 

Emenda n.º 91/16, por sua vez, criou outra “janela”, permitindo o desligamento do partido pelo qual o candidato foi 

eleito, nos trinta dias seguintes à sua promulgação, ou seja, até o dia 19/03/2016. A regra também não se aplica a des-

filiações passadas. ►

Notícias DIREITOELEITORAL

CONGRESSO PROMULGA EMENDA QUE ABRE “JANELA” E PERMITE TROCA DE

 PARTIDOS SEM PERDA DE MANDATO
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No dia 19/02/2016, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

recebeu jornalistas para um workshop sobre o funcio-

namento do Teste Público de Segurança (TPS) 2016. A 

Resolução n.º 23.444 trata do Teste Público de 

Segurança (TPS), que possui caráter obrigatório e será 

realizado nos dias 8, 9 e 10 de março, antes da data 

limite estabelecida no Calendário Eleitoral de 2016. 

Esta será a terceira edição do Teste Público de 

Segurança do Sistema Eletrônico de Votação. As duas 

primeiras ocorreram em 2009 e em 2012.

Participarão do evento quatro grupos de investigadores e um investigador individual, que irão atuar na possível iden-

tificação de vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos de uma 

eleição. Ao final, cada investigador deverá apresentar relatório das verificações e conclusões obtidas. De acordo com 

o presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, é de extrema importância o acompanhamento do procedimento pelos 

jornalistas, pois só assim a sociedade pode ter o necessário 

conhecimento acerca da segurança dos sistemas eleitorais 

ou, eventualmente, sobre a correção de falhas.

Os sistemas eleitorais que serão objetos do teste são aque-

les utilizados na geração de mídias, votação, apuração, 

transmissão e recebimento de arquivos, lacrados em ceri-

mônia pública, incluindo o hardware da urna e seus softwa-

res. As imprensas nacional e internacional poderão acompa-

nhar o teste através do link: https://goo.gl/o24yek ►

TSE RECEBE JORNALISTAS PARA FALAR SOBRE 

TESTE PÚBLICO DE SEGURANÇA (TPS)
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O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação de 

quatro vereadores do Município de São Pedro da Aldeia 

(RJ) por abuso de poder econômico e político durante a 

campanha para as eleições de 2012. Os vereadores 

foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral de 

distribuir medicamentos que deveriam ser fornecidos 

gratuitamente em farmácias populares, além de distri-

buir receitas em branco e atestado de saúde para os 

eleitores, a fim de angariar votos.

Os parlamentares André Luiz Santos, Jorge Antônio 

Lessa, Luciano Leite e Aguinaldo Sodré também estão 

inelegíveis por oito anos, com base no que prevê a Lei 

da Ficha Limpa (Lei nº 135/2010). O ministro relator João 

Otávio de Noronha destacou que “os documentos obti-

dos na busca e apreensão não são apenas indiciários, ao 

contrário, revelam o completo desvirtuamento do exercício 

do cargo pelos recorrentes, os quais se utilizaram de 

influência política para, então, distribuir a população 

carente benesses sem qualquer intermediário, de modo a 

obter na eleição que se aproximava o apoio das pessoas 

beneficiadas”.

Conforme apontou a ministra Luciana Lóssio, a situa-

ção é ainda mais grave ao considerar que a saúde públi-

ca do Município vem sofrendo com a deficiência de 

serviços médicos hospitalares. O ministro Henrique 

Neves, por sua vez, argumentou que a ação de busca e 

apreensão foi proposta apenas em relação a Luciano 

Leite e, por ter sido realizada nos gabinetes de outros 

vereadores, teria violado o devido processo legal. O 

MPE argumentou que havia suspeitas em relação a 

toda Câmara de Vereadores. 

Assim, a procedência das representações se deu por 

maioria de votos em relação a André Luiz, Aguinaldo 

Sodré e Jorge Antonio, e por unanimidade no caso de 

Luciano Leite. ► 

TSE CASSA VEREADORES QUE DISTRIBUÍRAM REMÉDIOS 

DO SUS PARA OBTER VOTOS
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Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

reverteram decisão do Tribunal Regional Eleito-

ral de Santa Catarina (TRE-SC), que havia cassa-

do e declarado inelegíveis o prefeito de Penha 

(SC) Evandro Eredes dos Navegantes, e de seu 

vice, Mário Guaracy de Souza, acusados de 

abuso de autoridade. A alegação da coligação 

adversária “Para Fazer mais e Melhor” alegou 

que o vice-prefeito teria solicitado apoio para 

reeleição em reunião com servidores públicos 

municipais.

O TSE cancelou a inelegibilidade por oito anos imposta aos dois políticos, ao entender que não foi configurado abuso de 

autoridade. Ao acolher o recurso do prefeito cassado, a ministra Luciana Lóssio discordou do entendimento do Tribunal 

catarinense de que o discurso feito por Evandro na reunião teria caracterizado abuso de poder de autoridade. “Só houve 

uma única reunião, sem notícias nos autos sobre quantos servidores participaram desse encontro”, destacou a ministra.  

“Diante do conjunto de provas delineado na decisão do Regional, eu não vejo gravidade suficiente [na conduta] para cassar 

os mandatos do prefeito e do vice-prefeito”, concluiu a relatora, que foi acompanhada pelos demais ministros da Corte.   ►

PLENÁRIO DO TSE REVERTE CASSAÇÃO DE PREFEITO DE PENHA (SC) 
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Recentemente, o Min. Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, esclareceu que a Corte jamais proibiu ou restrin-

giu que as convenções partidárias sejam feitas por comissões provisórias das legendas, ou pelo próprio diretório ou 

pela maneira como for estabelecida pelo estatuto do partido. 

O assunto veio à tona pois, recentemente, surgiu o entendimento de que o TSE teria proibido que as convenções parti-

dárias fossem realizadas por comissões provisórias. Henrique Neves esclarece que tal afirmação é errônea e que “a 

forma de escolha de candidatos é algo que está previsto na lei e na resolução específica de registro de candidatura”. 

O que os advogados estão impugnando na resolução de criação de partidos, dizendo que haveria uma suposta ofensa 

à autonomia das legendas para se organizar, “não é a forma como se faz a convenção partidária – que sempre foi reconhe-

cida que pode ser feita tanto por diretório como por comissão provisória”, mas uma regra do artigo 39 da Resolução nº 

23.465/2015, que diz que a comissão provisória não pode se tornar permanente, devendo ter prazo máximo de valida-

de, “porque os partidos políticos têm, por definição constitucional, 

que seguir o regime democrático”, afirmou o ministro Henrique 

Neves.

“Ou seja, seus filiados têm que votar, não sendo possível que os 

partidos sejam mantidos apenas por força das suas lideranças, 

nomeando quem são as pessoas que, no futuro, são as que esco-

lherão a própria direção”, disse o ministro.

A questão será resolvida em Plenário, não havendo nenhuma 

novidade neste sentido até o fechamento desta edição. 

Porém, pelo que foi adiantado pelo ministro Henrique Neves, 

não há vedação para o lançamento das candidaturas por 

comissões provisórias. ►

CONVENÇÕES PODEM SER FEITAS POR COMISSÕES

 PROVISÓRIAS, ESCLARECE MINISTRO
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

A propaganda eleitoral, de acordo com o Calendário das Eleições de 2016, é permitida somente a partir do dia 16 de 

agosto de 2016, reflexo direto da diminuição do processo eleitoral propriamente dito, uma das principais alterações 

da minirreforma de 2015.

Diante da nova redação do art. 36-A da Lei n.º 9.504/97, a divulgação da pré-candidatura, a exaltação das qualidades 

pessoais dos pré-candidatos e a divulgação de plataformas e projetos políticos não configuram propaganda eleitoral 

antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de votos. De acordo com a nova redação do art. 36-A, permite-

se expressamente:

PRÉ-CAMPANHA: O QUE MUDA COM A MINIRREFORMA ELEITORAL 
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► a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou 

debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observa-

do pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

► a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, 

para tratar da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das 

alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação 

intrapartidária;

► a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos 

filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;

► a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos.

► a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;

► a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de 

comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

Como se vê, é amplíssima a liberdade de realização da pré-campanha por partidos e pré-candidatos.

Vale lembrar que historicamente a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considerou que “constitui ato de propa-

ganda eleitoral aquele que levar ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, a ação política ou as 

razões que levem a inferir que o beneficiário seja o mais apto para a função pública” (AgResp n.º 26721, Acórdão de 

24/09/2009). Todavia, este conceito é claramente incompatível com as hipóteses de pré-campanha inseridas na Lei das 

Eleições.  

Será fundamental, portanto, uma releitura da jurisprudência diante da ampla liberdade que o legislador conferiu a 

pré-candidatos: só se veda, objetivamente, o pedido explícito de voto. De resto, é plenamente lícita a divulgação da 

pré-candidatura, de projetos e plataformas políticas, bem como o enaltecimento de características pessoais dos pré-

candidatos, o que exige novos parâmetros  de fiscalização da campanha antecipada. ►
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O prazo legal mínimo de filiação partidária para candi-

datos mudou com a minirreforma eleitoral, passando 

de 1 ano para 6 meses anteriores à eleição, ou seja, até 

o dia 2 de abril de 2016. 

Porém, é fundamental atentar para o seguinte: o art. 12 

da Resolução TSE n.º 23.455/2015 dispõe que o candi-

dato, para concorrer às eleições, deve estar com a filia-

ção deferida pelo partido desde 2 de abril de 2016, 

podendo o estatuto partidário estabelecer prazo 

superior. Neste caso, vale o disposto no estatuto parti-

dário. Atualmente, o sistema eleitoral brasileiro congre-

ga 35 partidos aptos a lançar candidatos em 2016, inclu-

indo os mais recentes Partido da Mulher Brasileira, 

Partido Novo e Rede de Sustentabilidade.  

FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS: ATENÇÃO PARA O NOVO PRAZO DE FILIAÇÃO! 

Veja os prazos de filiação estabelecidos por cada partido e fique atento para esses limites: 

PMN: um ano, salvo se outro prazo menor for estabelecido no Estatuto.

PSDC: um ano, exceto se a legislação dispuser de forma diferente (seis meses, portanto). ►

PTB, PDT, DEM, PCdoB, PSB, PSDB, PSC, PPS, PV, 

PTdoB, PP, PSTU, PHS, PSOL, PR, PSD, PEN, PROS, 

SD, PARTIDO NOVO, PMB, PCO, PTN, PSL, PRB.

PMDB, PT, PRP, PPL, PRTB, 

REDE*

* A alteração do estatuto 

ainda não consta no site do 

TSE nem no site do partido. 

PTC, PCB.
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“ELEIÇÕES 2014. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS 

ESPECIAIS. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A 

AGENTE PÚBLICO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE 

INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, 

DA LEI Nº 9.504/97. DECISÃO REGIONAL. PROCE-

DÊNCIA PARCIAL. IMPOSIÇÃO. MULTA.

 1.  A permanência de publicidade institucional durante 

o período vedado é suficiente para que se aplique a 

multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo 

irrelevante que a peça publicitária tenha sido autoriza-

da e afixada em momento anterior. Precedentes. 2. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do 

art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, o caráter eleitoreiro da 

publicidade institucional é irrelevante para a incidência 

da vedação legal. 3. Para a configuração do ilícito previs-

to no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a 

existência de provas de que o chefe do Poder Executivo 

tenha autorizado a publicidade institucional divulgada 

no período vedado, uma vez que dela auferiram benefí-

cios os candidatos aos cargos de governador e vice-

governador, em campanha de reeleição, evidenciando-

se, das premissas do acórdão recorrido, o conhecimen-

to do fato apurado. Precedentes: REspe nº 334-59, rel. 

Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 27.5.2015; AgR-

REspe nº 590-30, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 

24.11.2015; REspe nº 408-71, red. para o acórdão Min. 

Marco Aurélio, DJe de 11.10.2013; e AgR-REspe nº 355-

90, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 24.5.2010. 4.  "O 

art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da 

multa a partidos, coligações e candidatos que se benefi-

ciarem das condutas vedadas" (AgR-RO nº 5163-38, rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2.12.2015). 

5. Considerando-se o juízo acerca da relevância da con-

duta vedada, realizado pelo Tribunal de origem com 

base nas circunstâncias fáticas, não é possível afastar a 

aplicação da sanção pecuniária nem a reduzir ao pata-

mar mínimo legal. "A multa fixada dentro dos limites 

legais não ofende os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade" (AgR-AI nº 314-54, rel. Min. Luciana 

Lóssio, DJe de 14.8.2014). Agravos regimentais a que se 

nega provimento”.). 5. Considerando-se o juízo acerca 

da relevância da conduta vedada, realizado pelo Tribu-

nal de origem com base nas circunstâncias fáticas, não 

é possível afastar a aplicação da sanção pecuniária nem 

a reduzir ao patamar mínimo legal. "A multa fixada 

dentro dos limites legais não ofende os princípios da  

proporcionalidade e da razoabilidade" (AgR-AI nº 314-

54, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 14.8.2014). Agravos 

regimentais a que se nega provimento”. 

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 145256, 

Relator Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE Data 18/02/2016) ►
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“RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRRE-

GULAR. BEM PÚBLICO. ELEIÇÕES 2014. 

1.  A remoção da propaganda irregular em bem públi-

co após o prazo concedido pela Justiça Eleitoral não 

elide, por si só, a incidência da multa prevista no art. 37, 

§ 1º, da Lei nº 9.504/97. Precedente: AgR-REspe nº 

27.626, rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 20.2.2008. 2.  

Hipótese em que o Tribunal a quo considerou inviável 

a aplicação da multa, tendo em vista as peculiaridades 

do caso, as quais revelam que o candidato agiu no 

estrito cumprimento da ordem expedida pela Justiça 

Eleitoral, deixando, inclusive, de apresentar defesa em 

sede de representação, como lhe foi facultado no bojo 

da segunda notificação. 3.  O entendimento adotado 

pela Corte de origem, além de não ter implicado efeti-

vo prejuízo, necessário à declaração da nulidade susci-

tada nas razões recursais (art. 219 do Código Eleitoral), 

observou o princípio da proteção da confiança, privile-

giando-se as situações já consolidadas e a boa-fé. A 

revisão de tal conclusão importaria, no caso, ofensa a 

tal princípio, bem como aos do contraditório e da 

ampla defesa. Recurso especial a que se nega provi-

mento”. 

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 440040, Relator Min. HENRIQUE 

NEVES DA SILVA, DJE  Data 11/02/2016) ►

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. CONDENAÇÃO. IMPROBIDADE. SUS-

PENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. TRÂNSITO EM JUL-

GADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIS-

TRO, DO DIPLOMA OU DO EXERCÍCIO DO CARGO.

1.  Não há como ser deferido o registro de quem não 

pode ser diplomado ou exercer o cargo. A decisão regio-

nal que indeferiu o registro de candidatura por conside-

rar presente hipótese de inelegibilidade pode ser manti-

da em face da ausência de condição de elegibilidade, 

sob a qual foi dada oportunidade para o candidato se 

manifestar. 2. Na linha da jurisprudência do TSE, é "inad-

missível o deferimento do pedido de registro de candi-

dato que não se encontra no pleno exercício dos direitos 

políticos" (AgR-REspe nº 490-63, rel. Min. Nancy Andrighi, 

PSESS em 18.12.2012). 3.  A suspensão dos direitos polí-

ticos em razão de condenação por ato de improbidade 

opera a partir do trânsito em julgado da decisão, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 8.429/92 e de acordo como o 

arts. 15, IV, e 37, § 4º, da Constituição da República. 4.  A 

suspensão dos direitos políticos acarreta, entre outras 

consequências, a imediata perda da filiação partidária 

(Lei nº 9.096/95, art. 22, II), o impedimento de o candida-

to ser diplomado (AgR-REspe nº 358-30, rel. Min. Arnaldo 

Versiani, DJE de 5.8.2010) e a perda do cargo de deputa-

do estadual (CF, art. 27, § 1º, c.c. o art. 55, IV).Recurso 

ordinário do candidato desprovido, prejudicado o recur-

so do Ministério Público”. 

(TSE, Recurso Ordinário nº 181952, Relator Min. HENRIQUE NEVES DA 

SILVA, DJE Data 04/02/2016)   ►

14   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO



“ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTA-

ÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 30-A DA LEI Nº 

9.504/97. PREFEITO E VICE-PREFEITO. 

1. Os embargos de declaração não podem ser conside-

rados protelatórios quando os vícios neles apontados 

são examinados no respectivo julgamento. A rejeição 

dos embargos não é suficiente para que eles sejam 

considerados protelatórios. Precedentes. 2. Não 

demonstrado o prejuízo sofrido pela parte em razão de 

as ações tidas como conexas terem sido julgadas em 

primeira instância em momento diverso, deve ser afas-

tada a alegação de ofensa ao art. 105 do CPC. 3. O art. 

515, § 3º, do CPC não diz respeito somente às causas 

que versem sobre matéria exclusivamente de direito, 

mas também àquelas nas quais já estiverem nos autos 

todos os elementos de prova suficientes para a análise 

do pedido formulado pelo autor da ação. Precedentes. 

4. A ausência da emissão dos recibos das doações esti-

máveis em dinheiro referente aos gastos realizados 

pelo partido político em prol do candidato caracteriza 

irregularidade apta à reprovação das contas. 5. As 

reprovações das contas de campanha dos candidatos e 

dos partidos políticos não atraem a aplicação automáti-

ca do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, cuja gravidade da 

sanção exige a demonstração de irregularidades capa-

zes de comprometer a legitimidade e a normalidade do 

pleito eleitoral. Precedentes. 6. A moldura fática do 

acórdão regional revela ser incontroverso que os gastos 

tidos como ocultos foram realizados do Comitê 

Financeiro Único do PSB, não havendo, portanto, maio-

res dúvidas em relação às respectivas origem e destina-

ção. Excluídos tais valores, o acórdão regional registra 

apenas duas omissões de gastos isoladas referente à 

presença de apoiadores em um único comício e aos 

serviços de contabilidade , o que não é suficiente para a 

caracterização da prática de captação ilícita de recursos 

ou do abuso do poder econômico, com a consequente 

cassação dos diplomas conquistados pelos candidatos 

eleitos. 7. A partir do que consta do acórdão regional, a 

hipótese não revela que os recursos de campanha utili-

zados pelo candidato seriam provenientes de fonte 

ilícita ou que houve ocultação deliberada, com manifes-

ta má-fé, da captação de recursos. Recursos especiais 

providos. Ações cautelares julgadas procedentes e agra-

vos regimentais nelas interpostos julgados prejudica-

dos”. 

(TSE, Ação Cautelar nº 29776, Relator Min. HENRIQUE NEVES DA 

SILVA, DJE Data 12/02/2016) ►
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Durante o julgamento do RE 669069, os ministros 

do Supremo Tribunal Federal firmaram tese de 

repercussão geral no sentido de que “é prescritível 

a ação de reparação de danos à Fazenda Pública 

decorrente de ilícito civil”. 

O RE foi interposto pela União contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região que aplicou 

o prazo prescricional de cinco anos para confirmar 

sentença que extinguiu a ação de ressarcimento 

por danos causados ao patrimônio público, decor-

rente do acidente. A União alegava a imprescritibilidade do prazo. Ficou vencido o ministro Edson Fachin, que votou no 

sentido de dar provimento ao RE.

A discussão gera em torno da redação do art. 37, §5º da Constituição Federal, que dispõe: “a lei estabelecerá os prazos 

de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalva-

das as respectivas ações de ressarcimento.” De acordo com o ministro relator, Teori Zavascki, esta parte final deve ser 

entendida de forma estrita, considerando que uma interpretação ampla da ressalva final levaria à imprescritibilidade 

de toda e qualquer ação de ressarcimento movida pelo erário.

Vale ressaltar que a tese não alcança prejuízos que decorram de ato de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/92). 

►

ADMINISTRADORPÚBLICONotícias

STF DECIDE QUE HÁ PRESCRIÇÃO EM DANOS À  

FAZENDA PÚBLICA DECORRENTES DE ILÍCITO CIVIL

16   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO



MUNICÍPIOS JÁ PODEM INICIAR A PRESTAÇÃO 

DE CONTAS RELATIVAS A 2015 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná publicou a 

Instrução Normativa nº 114, que disciplina sobre as 

prestações de contas anuais dos poderes Executivo e 

Legislativo dos municípios e das entidades da adminis-

tração indireta. 

A administração indireta, de acordo com a Instrução, 

abrange: fundos com contabilidade descentralizada, 

autarquias fundações de direito público, consórcios 

intermunicipais e entidades congêneres, empresas 

estatais e fundações públicas de direito privado). O 

prazo para prefeitos e presidentes de câmaras presta-

rem contas vai até o dia 31 de março. Para os demais 

administradores municipais, até 30 de abril. 

Os responsáveis nos processos de Prestações de 

Contas Municipais são o gestor das contas (represen-

tantes legais da entidade à época, pela realização das 

despesas) e o gestor atual, responsável pela apresenta-

ção da prestação de contas. A instauração do processo 

de prestação de contas anual será efetivada exclusiva-

mente por peticionamento eletrônico, cujas instruções 

podem ser obtidas na página do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná. ►
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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afastou a 

determinação do Tribunal de Contas da União sobre a devolu-

ção de quantias indevidas recebidas por servidores do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal, em decisão tomada nos autos do 

Mandado de Segurança 31.244.

O TCU determinou que o TJ-DF restituísse valores salariais pagos 

a servidores, diante das anormalidades constatadas, como paga-

mento aos servidores de parcela de 10,87% sobre seus venci-

mentos e demais valores recebidos. O Sindijus-DF alegou que a 

decisão do TCU não se sustenta, pois seria impossível exigir a 

devolução de parcelas alimentares percebidas de boa-fé.

Segundo o relator, a devolução dos valores já percebidos não pode ser exigida pelo TCU, uma vez que restou eviden-

te a boa-fé dos servidores, o caráter alimentício dos valores recebidos e a ocorrência de errônea interpretação da lei 

por parte do TJ-DF. Além disso, as verbas foram repassadas por iniciativa da própria Administração Pública, sem que 

houvesse qualquer influência dos servidores. Em relação aos valores pagos em cumprimento a decisões judiciais, o 

ministro Luiz Fux afirmou que o STF firmou entendimento no Agravo de Instrumento 410.946 no sentido da preser-

vação dos valores já recebidos, em respeito ao princípio da boa-fé. “Existia, com efeito, a base de confiança a legiti-

mar a tutela das expectativas legítimas dos impetrantes”, sustentou o ministro.

O ministro Luiz Fux já havia concedido liminar, agora confirmada, no mandado de segurança para suspender as 

determinações relativas à reposição ao erário, bem como para determinar que a administração do TJ-DF se abstives-

se de exigir a reposição desses valores.   ►

SERVIDOR NÃO PRECISA DEVOLVER VERBA INDEVIDA 

QUE RECEBEU DE BOA-FÉ, JULGA FUX 
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A Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça entendeu que a conduta considerada 

ilegal de acordo com a Lei de Improbidade 

Administrativa pode ser caracterizada como 

lesão ao erário, mesmo que a determinação 

judicial dispense a restituição ao erário. 

A decisão foi proferida no REsp 1.288.585 ao 

analisar caso no qual a Companhia de Limpe-

za Urbana de Niterói contratou escritório de 

advocacia sem licitação, sob a justificativa de 

especialização e conhecimento notório do 

escritório. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou os réus a restituírem os valores pagos. Ao recorrerem para 

o STJ, o tribunal entendeu que havendo a comprovação dos serviços prestados, a restituição dos valores tornava-se 

indevida.

O ministro relator Olindo Menezes destacou que, caso houvesse o procedimento licitatório, o poder público poderia 

ter contratado os mesmos serviços por um valor menor. A ministra Regina Helena esclareceu que, no caso, houve 

dano ao erário, pois não há como verificar se os serviços foram prestados de forma satisfatória. Assim, a Primeira 

Turma manteve a condenação com base no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, mesmo sem determinar a 

devolução dos valores. ►

DANO AO ERÁRIO FICA CARACTERIZADO MESMO 

COM DISPENSA DE RESSARCIMENTO
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Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRE-

TO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC. RESP 1.366.721/BA.

1. À luz da novel metodologia legal, publicado o acór-

dão do julgamento do recurso especial, submetido ao 

regime previsto no art. 543-C do CPC, os demais recur-

sos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, 

deverão ser julgados pelo relator, nos termos do art. 

557 do CPC (art. 5º, I, da Resolução STJ 8/2008). 2. A 

Primeira Seção desta Corte Superior, na assentada do 

dia 26.2.201, ao apreciar o Recurso Especial 

1.366.721/BA, de relatoria do Min. NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, 

submetidos ao rito dos recursos repetitivos, conforme 

art. 543-C do CPC, decidiu que "é cabível quando o 

julgador entender presentes fortes indícios de respon-

sabilidade na prática de ato de improbidade que cause 

dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito 

no referido dispositivo, atendendo determinação con-

tida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os 

atos de improbidade administrativa importarão a sus-

pensão dos direitos políticos, a perda da função públi-

ca, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário, na forma e gradação previstas em lei, sem pre-

juízo da ação penal cabível". Precedentes. Súmula 

83/STJ. Agravo regimental improvido”.

(STJ, AgRg no REsp 1413553 / SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

Segunda Turma, Dje 05/02/2016). ►

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPRO-

BIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR IN-

CIDENTAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS 

RÉUS. DESNECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROCLA-

MADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EVENTUAL 

PROVIMENTO JURISDICIONAL CONDENATÓRIO NÃO
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PADECERÁ DE INEFICÁCIA, CONFORME SE INFERE DA 

MOLDURA FÁTICA ESTABILIZADA PELO ACÓRDÃO A 

QUO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CON-

CESSÃO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO ES-

PECIAL DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes 

os requisitos para a decretação da medida de indisponi-

bilidade de bens dos Réus em Ação Civil Pública por ato 

de improbidade administrativa. 2. O deferimento da 

indisponibilidade de bens do acionado, antes de con-

cluído o processo de apuração do ilícito, não deve ser 

praticado à mão larga, sob o impacto do pedido do 

Ministério Público ou da Entidade Pública que alegada-

mente tenha sofrido a lesão ou dano - ainda que de 

monta - ou sob a pressão da mídia, para aplacar a sede 

de vingança ou de resposta que a sociedade justamen-

te exige, mas há de se pautar na verificação criteriosa 

da sua necessidade. 3.   A constrição de bens não deve 

ser entendida como se fosse sanção patrimonial anteci-

pada do Agente Público, mas sim cautela processual, e 

que é da natureza das medidas cautelares a prévia 

demonstração da sua necessidade, conforme estabele-

cem os arts. 798 do CPC, 7o. da Lei 8.429/92 e 12 da Lei 

7.347/85. 4.   O Tribunal de origem consignou que a 

medida cautelar de bloqueio de bens é despicienda, 

não apenas pelo reduzido valor pretendido na Ação 

Civil Pública (R$ 29.070,86 - fls. 27), assim como pela 

possibilidade de o ressarcimento de bens ao Erário ser 

solvido por todos e cada um dos Réus, onze ao total.

5. Referida conclusão não merece reparos, pois não há 

o fumus de que a garantia processual é imperiosa ao 

cumprimento da pretensa decisão judicial condenató-

ria, dadas as circunstâncias do caso concreto. Desvelou-

se que, na hipótese de condenação futura, o provimen-

to jurisdicional não padecerá de ineficácia, consoante 

se infere da moldura fática estabilizada pelo Acórdão a 

quo. 6. Ausentes os requisitos para a concessão de 

medida cautelar, deve ser mantido o julgado a quo que 

indeferiu a indisponibilidade de bens do Réus. 7.   

Recurso Especial da UNIÃO conhecido e desprovido”. 

(STJ, REsp 1264707 / BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

Primeira Turma, Dje 04/02/2016). ►
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“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONS-

TATAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA SUPOSTAMENTE COMETIDA PELOS 

RÉUS, EM RAZÃO DESTES TEREM AUTORIZADO O 

CARREGAMENTO DE QUANTIDADE MAIOR DE BENS 

AO QUE FOI ADJUDICADO EM LEILÃO (FORAM CAR-

REGADOS 143 PNEUS, 39 COLARINHOS E 105 CÂMA-

RAS DE AR, SENDO QUE O LOTE ABRANGIA APENAS 81 

PNEUS). BENS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE QUE 

FORAM DEVOLVIDOS À MUNICIPALIDADE. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO 

MINISTERIAL. ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS 

NAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 9, 20 E 11 

DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IM-

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO À MUNICI-

PALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DOLO 

OU CULPA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 10 DA 4ª E 5ª 

CÂMARAS CÍVEIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. SENTENÇA. Em substituição ao Des. Guido 

Döbeli. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E QUE SE 

NEGA PROVIMENTO”. 

(TJPR, 4ª C.Cível - AC - 1342212-7 - São Mateus do Sul - Rel.: Hamilton 

Rafael Marins Schwartz - Unânime - - J. 02.02.2016 ►
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