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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 presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro 

Dias Toffoli, determinou no último dia 17 de março a unifica-

ção da tramitação das quatro ações (AIME 761, AIJE 194358, 

AIJE 154781 e RP 846) que pedem a cassação da presidente 

da República, Dilma Rousseff, e do vice, Michel Temer, eleitos 

em 2014.

Em decisão respondendo à questão apresentada pela corre-

gedora-geral da Justiça Eleitoral, ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, o presidente Dias Toffoli disse que os processos 

tratam sobre o mesmo tema e “devem ser reunidos em prol 

da racionalidade e eficiência processual, bem como da 

segurança jurídica, uma vez que tal providência tem o con-

dão de evitar possíveis decisões conflitantes”.

O ministro determinou a redistribuição à ministra Maria Thereza e o encaminhamento do processo ao gabinete da 

Corregedoria-Geral Eleitoral. Segundo Toffoli, devido à precedência da AIJE na distribuição, a redistribuição deve ocor-

rer “a fim de que as relações jurídicas discutidas em cada ação, no ponto em que se conectam, possam ser conduzidas 

pelo mesmo órgão julgador".  ►

Notícias DIREITOELEITORAL

MINISTRO DIAS TOFFOLI DETERMINA UNIFICAÇÃO DA RELATORIA 

DE AÇÕES QUE PEDEM CASSAÇÃO DE DILMA
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O procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot, foi ao Supremo Tribunal Federal contra 

mudanças na Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997) e na 

Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995) rela-

tivas à responsabilização pela prestação de 

contas das agremiações partidárias.

A ação pede a suspensão liminar do artigo 3º 

da Lei 13.165/2015, que introduziu o parágrafo 

13 ao artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos. 

Segundo o dispositivo, “a responsabilização 

pessoal civil e criminal dos dirigentes partidári-

os decorrente da desaprovação das contas 

partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao partido político somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insa-

nável resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido”. 

Janot afirma que a mudança na lei fere diversos princípios constitucionais, entre eles o da proporcionalidade e o da 

isonomia, por garantir aos dirigentes partidários uma vantagem em relação aos demais cidadãos brasileiros. Ainda 

segundo ele, a alteração viola o princípio republicano, “ao obstar que ilícitos em prestação de contas de partido políti-

co impliquem não apenas ajuizamento de ação, mas também responsabilização de seus autores”. 

De acordo com o PGR, os partidos políticos ostentam natureza de pessoas jurídicas de direito privado e submetem-

se, portanto, ao Código Civil, cujos artigos 186 e 187 definem responsabilidade do causador de ato ilícito, e acrescenta 

que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) também prevê sanções aos responsáveis por atos de 

improbidade. O procurador-geral da República pede a concessão de liminar para suspender o dispositivo questiona-

do e, no mérito, quer que o STF julgue inconstitucional o artigo 3º da Lei 13.165/2015, no trecho que inclui o parágrafo 

13 ao artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995). O relator da ação é o ministro Celso de Mello.  ►

JANOT QUESTIONA MUDANÇAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS
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 O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar os limites da 

liberdade religiosa em um contexto eleitoral ao analisar um 

recurso apresentado pelo senador Ivo Cassol (PP-RO) contra 

um pedido de cassação do mandato. Segundo a denúncia, o 

parlamentar se beneficiou de evento religioso durante a 

campanha de 2010.  O culto, ocorrido em setembro daquele 

ano, foi conduzido pelo pastor Valdemiro Santiago, líder da 

Igreja Mundial do Poder de Deus.

O ministro Henrique Neves acolheu o recurso do senador 

para julgar improcedente a ação movida pelo Ministério Público Eleitoral contra Cassol, Valdemiro, o governador de 

Rondônia à época, João Cahulla, e outros políticos que teriam participado do evento. Entretanto, um pedido de vista 

do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento.

Ao pedir vista do recurso, o ministro Gilmar Mendes afirmou que, além do debate sobre o potencial do evento religio-

so ter ou não influenciado a eleição para o Senado em Rondônia em 2010, “temos que tentar antecipar um pouco o 

que poderá ocorrer, tendo em vista este tipo de prática” na eleição de 2016, diante inclusive do prazo mais curto da 

campanha deste ano. Ao apresentar seu voto, o ministro Henrique Neves reconheceu o caráter laico do Estado brasi-

leiro, e que e que a legislação eleitoral não contempla o abuso de poder religioso, mas ponderou o direito de os religio-

sos se manifestarem politicamente.

No julgamento específico, ao aceitar o recurso do senador, o ministro afirmou que o pedido de votos feito pelo pastor 

Valdemiro Santiago em favor de Ivo Cassol e de outros candidatos presentes ocorreu uma única vez, numa cidade do 

interior de Rondônia (Rolim de Moura), e não teve potencial “para afetar ou desequilibrar” o resultado da eleição para 

senador no estado. Segundo Henrique Neves,“a liberdade religiosa e a separação entre o Estado e a igreja não autori-

zam a admissão de atos que atentem contra a normalidade e a legitimidade das disputas eleitorais e que quebrem a 

igualdade de oportunidade entre os candidatos”.►

TSE COMEÇA A DISCUTIR LIMITES DA LIBERDADE RELIGIOSA EM ELEIÇÃO

VG&P ADVOGADOS   |   07       



Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

confirmaram, na sessão administrativa do dia 17 

de março, que os partidos políticos que possuem 

mais de nove deputados federais devem ser obri-

gatoriamente convidados a participar de debates 

eleitorais, de acordo com o artigo 46 da Lei das 

Eleições (Lei n° 9.504/97). A exigência veio com a 

nova redação dada ao artigo 46 pela Reforma 

Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165). Dessa forma, o 

Tribunal respondeu à consulta feita pelo diretório nacional do Partido Humanista da Solidariedade (PHS).

O Plenário entendeu também que, no caso de uma chapa majoritária, em que o titular e o vice são de partidos diferen-

tes e coligados, vale a soma dos deputados federais eleitos por cada uma das legendas para efeito de se verificar a 

superação do número de nove deputados. O TSE também respondeu, nos mesmos termos, a uma outra consulta 

apresentada pelo deputado federal Sarney Filho (PV-MA) sobre o assunto. Porém, no caso, o Plenário considerou pre-

judicada a terceira pergunta feita pelo parlamentar na consulta.

Ao apresentar seus votos-vista nas consultas, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, enfatizou que o artigo 46 da 

Lei das Eleições “não promove a absoluta exclusão das legendas minoritárias dos debates eleitorais”. O ministro desta-

cou que “os órgãos e os meios de comunicação poderão convidar todos os candidatos, independente do número de 

parlamentares que tenha [o partido]. Essa discriminação é apenas para a obrigatoriedade do convite”.

No caso de chapa majoritária, em que o titular e o vice são de partidos coligados, Toffoli disse que, “sendo a chapa 

unitária, não há como excluir a soma [dos números de deputados federais eleitos pelos partidos] do candidato a pre-

feito e do candidato a vice”. Isso porque, lembrou o ministro, dispositivo da Lei das Eleições estabelece que as coliga-

ções têm obrigações e prerrogativas próprias de um partido político com relação ao processo eleitoral.  ►

PARTIDOS COM MAIS DE NOVE DEPUTADOS DEVEM SER

CONVIDADOS PARA DEBATES ELEITORAIS 

Município de Penha/SC
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TRE-PR DISCUTE A NATUREZA DAS DOAÇÕES DE 

CAMPANHA POR EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS

A Corte do TRE-PR, nesta segunda-feira (14), por unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso eleitoral para 

manter incólume sentença proferida pela 178ª Zona Eleitoral (Curitiba) que julgou parcialmente procedente o pedido 

elaborado pelo Ministério Público Eleitoral, condenando empresária individual ao pagamento de 19,4 mil reais. A Corte 

examinou questão de ordem levantada pelo Desembargador Xisto Pereira e decidiu que na representação, por ter 

caráter punitivo, a devolução é ampla ou plena, entendendo por apreciar o mérito em relação aos parâmetros para 

fixação da multa. 

Para o relator Dr.Josafá Antonio Lemes fundamenta que “pela linha de raciocínio que o próprio TSE entende que 

somente os 'rendimentos', sejam quais forem suas rubricas e não patrimônio, ou mesmo sua unificação serão consi-

derados para aferição do limite e doação. Entenda-se, o rendimento pode compor o patrimônio de uma pessoa, mas 

esse não se limita àquele. (...) Por outro lado, diversamente, pode haver a unificação do patrimônio da pessoa natural e 

a firma individual/empresário individual para fins de responsabilidade perante terceiros ou mesmo tributária. Por 

derradeiro, e não menos importante é a expressão da legislação (art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97) que diz 'rendimentos' 

e não soma de patrimônio das pessoas físicas e jurídica. O rendimen-

to também se transforma em patrimônio. No entanto, está e será 

conquistado mês a mês pelas pessoas física e jurídica. Já o patrimônio 

está formado tanto no imobilizado como na conta corrente, com isso, 

aumentando o resultado financeiro se vierem a ser somados, não 

atendendo o que a lei estabelece como 'rendimentos'”. 

Arremata, ainda, invocando observações do ilustre Juiz Membro, Dr. 

Paulo Affonso da Motta Ribeiro, em outro feito (RE nº 2015 2847, 

relator Dr. Ivo Faccenda, j. 15/12/2015, DJE de 19/01/2016), que é “in-

viável admitir a 'síndrome da dupla personalidade' ao empresário individual, sob pena de ficar ao bel prazer do doador 

a escolha de qual personalidade (física ou jurídica) adotar no caso concreto”. Na ação originária, o juízo da 178ª Zona 

Eleitoral acolheu a tese da defesa para somar os rendimentos da doadora como pessoa física com a da doadora como 

empresária individual e obter o limite legal da doação lícita, mas, no caso, a doadora era titular não só de uma, mas de 

duas empresas. ►
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

O Tribunal Superior Eleitoral, em decisão proferi-

da em Agravo Regimental no Recurso Especial 

Eleitoral n.º 77355, Aracaju/SE, firmou o entendi-

mento de que os honorários relativos aos servi-

ços advocatícios e de contabilidade referentes a 

processo jurisdicional contencioso não são consi-

derados gastos eleitorais de campanha, nem 

estão sujeitos à contabilização ou à limitação dos 

gastos, a fim de que não configurem obstáculo ao 

exercício da ampla defesa.

Veja-se, ainda, que a Resolução n.º 23.470/2016 alterou a redação da Resolução n.º 23.463, que tratava da arrecadação 

e dos gastos de campanha para as eleições de 2016, normatizando tal entendimento para o próximo pleito:

“Art. 29. (...)

§ 1º As contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados em favor das campanhas eleito-

rais deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que devem 

ser declarados de acordo com os valores efetivamente pagos. (Redação dada pela Resolução nº 23.470/2016)

§ 1º-A Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de 

interesses de candidato ou de partido político em processo judicial não poderão ser pagos 

com recursosda campa , cabendo o seu registro nas declarações fiscais das nha e não caracterizam gastos eleitorais

pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na respectiva prestação de contas anual.

(Incluído pela Resolução nº 23.470/2016)  

ATENÇÃO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE NÃO SÃO 

CONSIDERADOS GASTOS ELEITORAIS DE CAMPANHA, APENAS OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA!
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Por outro lado, a consultoria e assessoria por advogados e contadores constitui atividade-meio da campanha eleitoral 

e, como acessórios da campanha eleitoral, constituem gastos eleitorais, devendo ser contabilizados na prestação de 

contas (art. 26 da Lei nº 9.504/1997). 

As despesas referentes à atuação contenciosa serão pagas com recursos pessoais do candidato, não podem ser pagas 

com recursos da campanha eleitoral (art. 29, §1º-A, da Resolução n.º 23.463), cabendo aos órgãos fiscais a apuração de 

eventual irregularidade. Tratando-se de partido político, tais gastos deverão compor a prestação de contas anual a ser 

apresentada à Justiça Eleitoral.

Portanto, fica o alerta: deve-se discriminar perfeita e objetivamente a contratação referente à  jurídica da assessoria

campanha e dos partidos, gasto eleitoral sujeito aos novos limites dos artigos 18 e seguintes da Lei n.º 9.504/97, e o 

que se refere à defesa e representação judicial dos candidatos ou dos partidos políticos, ainda que decorrentes do 

pleito, despesas estas que  ser custeadas por meio dos recursos de campanha. não podem ►
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Como já publicado em informe extraordinário, na ses-

são administrativa do último dia 03 de março, o TSE 

decidiu , a partir daquele dia, a suspender por um ano

vigência do artigo 39 da Resolução nº 23.465/2015, que 

tratava da criação, organização, funcionamento e extin-

ção dos partidos políticos, bem como a validade máxi-

ma de 120 dias das provisórias. Os ministros resolve-

ram suspender o dispositivo, que passará a vigorar 

novamente apenas no começo de março de 2017, para 

permitir que os partidos possam fazer os ajustes neces-

sários nos estatutos, privilegiando a substituição de 

órgãos provisórios por definitivos. 

Os ministros rejeitaram ainda os pedidos de partidos 

que solicitavam a exclusão do artigo 39 da resolução 

por entender que ofenderia a autonomia partidária e a 

Constituição Federal ao estabelecer o prazo de validade 

de 120 dias para as comissões provisórias. 

Durante a sessão, os ministros decidiram ainda acres-

centar ao artigo 39, que fixa os 120 dias, a expressão 

“salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo razoável 

diverso”. O prazo original previsto no dispositivo vale 

tanto para aquela comissão provisória formada 

enquanto o partido não instala órgão definitivo na 

circunscrição eleitoral como para o caso de reorganiza-

ção da estrutura partidária local, abalada pela dissolu-

ção do órgão definitivo. 

Neste ano, portanto (e excepcionalmente, pelo que 

sinalizou o TSE), as comissões provisórias, independen-

temente de sua vigência, se ainda constituídas, poderão 

lançar candidatos ao pleito. Todavia, independente-

mente da suspensão do dispositivo para 2016, os parti-

dos políticos deverão desde já iniciar providências no 

sentido de definir em seus estatutos prazos máximos 

razoáveis de validade para as comissões provisórias, 

bem como de constituir diretórios partidários em todas 

as suas esferas deliberativas, sob pena de restrições a 

candidaturas nos pleitos futuros. ►

TSE SUSPENDE POR UM ANO DISPOSITIVO SOBRE  

VALIDADE DAS COMISSÕES PROVISÓRIAS
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Os cidadãos que pretendem concorrer a prefeito, vice-

prefeito ou a vereador nas Eleições Municipais de 2016 

devem ficar atentos aos prazos de desincompatibiliza-

ção para disputar o pleito. Se não respeitarem os pra-

zos, serão enquadrados como inelegíveis, conforme a 

Lei Complementar nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidades). 

Os defensores públicos, magistrados, ministros de 

Estado, secretários municipais ou membros de órgãos 

congêneres, membros de entidades mantidas pelo 

poder público (dirigente, administrador, representante) 

e integrantes de fundações públicas em geral (dirigente) 

devem observar os seguintes prazos de desincompati-

bilização: 

2 de junho - 4 meses antes do pleito (candidatos a 

prefeito e vice-prefeito)

2 de abril – 6 meses antes do pleito (candidatos a vere-

ador)

Já a necessidade de afastamento dos cargos até três 

meses antes do pleito (2 de julho), para concorrer a 

prefeito, vice-prefeito ou vereador, vale para os servido-

res públicos em geral, estatutários ou não, dos órgãos 

da administração direta ou indireta da União, estados, 

Distrito Federal e municípios.

Os parlamentares que desejarem disputar outro cargo 

não precisam deixar o Congresso Nacional e nem as 

assembleias legislativas. Também vereadores podem 

concorrer à reeleição, ou a prefeito ou vice-prefeito, em 

outubro, sem sair do cargo.  

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza em seu 

Portal na internet ferramenta de consulta dos prazos 

mínimos de afastamento de determinados cargos 

públicos, que devem ser respeitados por quem quiser 

concorrer às eleições municipais. A consulta pode ser 

realizada através do link: http://goo.gl/tjrgcQ ►

EVENTUAIS CANDIDATOS PRECISAM FICAR ATENTOS

 AOS PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
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PESQUISAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2016

Município de Penha/SC

As entidades e empresas que realizarem pesquisas de 

opinião pública relativas às Eleições 2016 ou a candida-

tos, para conhecimento público, já devem registrar, 

junto à Justiça Eleitoral, as informações constantes no 

art. 33 da Lei nº 9.504/1997, no prazo de até cinco dias 

antes da divulgação de cada resultado. As informações 

são:

- quem contratou a pesquisa;

- valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

- metodologia e período de realização da pesquisa;

- plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, 

grau de instrução, nível econômico e área física de reali-

zação do trabalho a ser executado, intervalo de confian-

ça e margem de erro;

- sistema interno de controle e verificação, conferência 

e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de cam-

po;

- questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

- nome de quem pagou pela realização do trabalho e 

cópia da respectiva nota fiscal.

Para o registro de pesquisa, é obrigatória a utilização do 

sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (Pesq-

Ele), disponível no site do TSE, disponível no link 

http://goo.gl/C0TMVu. Além disso, todas as entidades e 

empresas deverão realizar o seu cadastramento no 

mesmo sistema, ainda que já tenham realizado seu 

registro em eleições anteriores.

Ainda, é importante lembrar que, desde a reforma 

empreendida pela Lei n.º 12.891/2013, o artigo 33 pas-

sou a contar com o parágrafo 5º, que veda, “no período 

de campanha eleitoral, a realização de enquetes relaciona-

das ao processo eleitoral”, sob pena da multa do §3º. 

Ocorre que a Resolução TSE n.º 23.450, que estabeleceu 

o calendário eleitoral para 2016, foi além, estabelecen-

do essa proibição já desde o dia 20 de julho de 2016, 

data a partir da qual se realizam as convenções partidá-

rias.

Ou seja, a partir do dia 20 de julho de 2016, já se encon-

tram proibidas as enquetes relacionadas ao processo 

eleitoral, ainda que pela internet ou facebook, sob pena 

de o responsável pela divulgação ser condenado à pesa-

da multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00. ►
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“PROPAGANDA ELEITORAL NA PROPAGANDA PARTI-

DÁRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. É permitida a veiculação, na propaganda partidária, 

de críticas à administração pública desde que não haja 

o enaltecimento de pretenso candidato, referência às 

eleições ou pedido de votos, ainda que implícito. Prece-

dentes.

2. "É admissível a participação de filiados com destaque 

político durante a veiculação de programa partidário, 

desde que nela não ocorra publicidade de teor eleitoral 

ou exclusiva promoção pessoal" (Rp nº 1251-98, rel. 

Min. Nancy Andrighi, rel. designado Min. Marcelo Ribei-

ro, DJe de 1º.8.2012).

3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, o 

teor da propaganda partidária impugnada não contém 

os elementos configuradores da propaganda eleitoral 

nem excede os limites da discussão de temas de inte-

resse político-comunitário, o que respalda o provimen-

to do recurso especial para afastar e julgar improceden-

te a representação, bem como impõe a manutenção da 

decisão agravada. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. 

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 4227, Rela-

tor Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE Data 24/11/2015) ►

“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO 

ESTADUAL. ELEIÇÕES 2014. RECOLHIMENTO AO 

TESOURO NACIONAL DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO 

IDENTIFICADA. ART. 29 DA RES.-TSE Nº 23.406. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRETENSÃO DO 

CANDIDATO TRAZIDA EM CONTRARRAZÕES DE 

RECURSO, DE RETORNAR OS AUTOS AO REGIONAL 

PARA APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM 

PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

AUSÊNCIA DE RECURSO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO.

 1. Nos termos do art. 29 da Res.-TSE nº 23.406, os recur-

sos de natureza não identificada verificados nas 

prestações de contas de campanha devem ser recolhi-

dos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta ilegali-

dade de sua utilização pelos candidatos ou pelos parti-

dos políticos. Precedentes. Recurso provido.

 2. Argumentos trazidos em contrarrazões de recurso 

especial eleitoral pelo candidato. Falta de apreciação de 

documentos visando alterar o acórdão que desaprovou 

as contas, juntados em sede de primeiros embargos de 

declaração rejeitados pelo Regional. Segundos embar-

gos interpostos e acolhidos em parte, apenas para afas-

tar a determinação do recolhimento dos valores de 

origem não identificada ao Tesouro Nacional, manten-

 

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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do a desaprovação das contas. Sucumbência no ponto. 

Ausência de recurso especial eleitoral pelo candidato. 

Matéria abordada apenas em contrarrazões de recurso 

especial interposto pelo Ministério Público. Pretensão 

de devolução dos autos ao Regional para análise dos 

documentos. Preclusão da matéria. Rejeição dos argu-

mentos.

Recurso especial eleitoral provido para determinar o 

recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 213454, Acórdão de 25/02/2016, 

Relatora Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/03/2016, Página 58-59 ) ►

“ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAM-

PANHA. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO 

ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO.

 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que "'o 

Tribunal a quo pode adentrar no mérito recursal sem 

que isso implique usurpação de competência do TSE, 

uma vez que esta Corte não está vinculada ao juízo de 

admissibilidade realizado na instância de origem' (AgR-

AI nº 325-06/PR, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

7.11.2013)" (AgR-AI nº 124-26, rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJE de 23.10.2015).

 2. Tendo em vista a natureza jurisdicional do processo 

de prestação de contas, a ausência de circunstância 

excepcional que tenha obstado a juntada de documen-

tos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclu-

são, em respeito à segurança das relações jurídicas. 

Precedente: AgR-REspe nº 258-02, red. para o acórdão 

Ministro Dias Toffoli, DJE de 10.11.2015. 

 3. Embora a candidata afirme que teria previamente 

informado que os recursos repassados pelo Diretório 

Estadual seriam próprios e que só conseguiu esclarecer 

a origem dos recursos após a manifestação da legenda 

em outro processo na véspera do julgamento das con-

tas, fato é que o Tribunal a quo não reconheceu tais 

circunstâncias na decisão regional. Além disso, asseve-

rou-se que, na verdade, a agravante teve a prévia opor-

tunidade para sanar a falha em questão (mais de uma 

vez), mas não o fez.

 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser 

imprescindível a identificação do doador originário dos 

recursos transferidos pelas agremiações partidárias a 

seus candidatos, a fim de viabilizar a mais ampla fiscali-

zação da regularidade da movimentação financeira da 

campanha eleitoral. Precedentes: AgR-REspe nº 7203-

73, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 21.10.2013; REspe nº 

1224-43, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 5.11.2015.

5. A agravante deixou de impugnar o fundamento da 

decisão regional consistente na ausência de apresenta-

ção dos extratos da sua conta bancária, o que também 

comprometeu a transparência e a confiabilidade das 

suas contas, fundamento suficiente para ensejar a 

reprovação destas, razão pela qual incide no caso a 

Súmula 283 do STF. Tal ponto da decisão agravada não 

foi impugnado no agravo regimental, atraindo a inci-

dência da Súmula 182 do STJ.

6. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade quando as irregularidades apontadas 

na prestação de contas são graves, por impedirem a
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fiscalização da Justiça Eleitoral ou mesmo por corres-

ponderem a montante expressivo, em valor absoluto 

ou em termos percentuais, considerado o total dos 

recursos movimentados na campanha. Agravo regi-

mental a que se nega provimento.

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 148119, Acórdão 

de 25/02/2016, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publica-

ção: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 14/03/2016, Página 57-

58)►

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PEDIDO. SUS-

PENSÃO. AÇÃO. ART. 265, INCISO IV, ALÍNEA a, DO CPC. 

INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBI-

LIDADE.

1. O art. 265, inciso IV, alínea a, do CPC não é aplicável na 

seara eleitoral, porquanto não se coaduna com a celeri-

dade exigida nos feitos eleitorais. Precedente.

2. Não cabe alegar em RCED inelegibilidade superveni-

ente advinda reflexamente do julgamento de proce-

dência de AIJE ainda não ocorrido.

3. Agravo regimental desprovido.

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Contra Expedição de Diploma nº 

5787, Acórdão de 25/02/2016, Relator (a) Min. GILMAR FERREIRA 

MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 

14/03/2016, Página 61) .►
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O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

lançou um manual que detalha todos os procedi-

mentos relativos a obras públicas. O Manual de 

Orientação Para Contratação e Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia orienta gestores e técnicos em 

relação ao planejamento, execução e demais ações, 

até a entrega da obra.

O lançamento foi feito pelo presidente do TCE-PR na 

abertura do seminário Obras Públicas - Gestão e Fiscalização, que reuniu no auditório da corte, em Curitiba, prefeitos, 

secretários, engenheiros, arquitetos e servidores municipais envolvidos com o tema. O presidente destacou, durante a 

apresentação, o comprometimento dos técnicos do Tribunal em orientar os jurisdicionados para depois cobrar com-

petência na realização de obras públicas, com planejamento sólido e burocracia adequada. Ele lembrou que o manual 

deve chamar a atenção dos gestores e servidores municipais e estaduais para a atuação do Tribunal com foco no 

tema, além mostrar-lhes o caminho que deve ser trilhado e será cobrado nas prestações de contas.

Elaborado pela Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas (Difop), o manual aborda, de forma didática e ilustrada, 

todas as etapas necessárias à execução de obras e serviços de engenharia: planejamento, licitação, contratação, fiscali-

zação e recebimento. Também orienta a alimentação do módulo de Obras do Sistema de Informações Municipais-

Acompanhamento Mensal (SIM-AM) do TCE-PR.

 O documento também agrupa as principais normas legais aplicáveis às obras e serviços de engenharia, publica uma 

lista de sites úteis e enumera as principais irregularidades verificadas em obras públicas pela Difop. ►

ADMINISTRADORPÚBLICONotícias

TCE-PR ORIENTA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

18   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO



POR CONTRATAR PROFESSORES SEM LICITAÇÃO, 

PREFEITO É CONDENADO PELO STJ

Foi mantida a condenação por improbidade 

administrativa do prefeito e do secretário de 

Educação da cidade de Ibatiba (ES) pela 1ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça. Na 

denúncia, oferecida pelo Ministério Público 

Estadual, eles foram acusados de contratar 

cerca de 100 pessoas sem concurso público e 

sem processo seletivo para contratação tem-

porária em unidades de ensino do município.

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo, ao analisarem a justificativa dos responsáveis, de que se tratava situação emergencial diante do déficit 

de professores, entenderam que: “a contratação de servidores se subordina a regras constitucionais — concurso públi-

co ou contratação temporária — não se podendo admitir hipótese diversa, mesmo sob o fundamento de que o ano 

letivo ficaria prejudicado, eis que, para tal hipótese, poder-se-ia ter sido realizado o processo seletivo simplificado”.

A decisão ressalta ainda que o posterior encaminhamento de projeto de lei para a câmara municipal, em março de 

2008, para regularizar a situação dos contratados, também não descaracteriza a irregularidade cometida. “Vê-se que 

houve violação aos princípios da legalidade, moralidade e da igualdade ao se contratar as pessoas escolhidas em detri-

mento da acessibilidade de todos ao serviço público, mesmo nas hipóteses de contratação temporária”, salientou o 

acórdão.

Na 1ª Turma, o ministro Gurgel de Faria, relator do caso, ressaltou que para rever a decisão do TJ-ES, seria necessário 

reexaminar provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que diz que “a pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial”. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. ►
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A participação da Companhia de Saneamento do 

Paraná (Sanepar) na empresa CS Bioenergia será 

investigada pela Primeira Inspetoria de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

(TCE-PR), para verificar qual a real presença da socie-

dade de economia mista paranaense na empresa 

criada para coleta e destinação final de resíduos 

sólidos, lodo de esgoto, produção de biogás e gera-

ção de energia.

A inspeção tem por base representação apresentada 

pelo Ministério Público de Contas (MPC-PR) à Corre-

gedoria do Tribunal de Contas. Segundo a represen-

tação, a Sanepar seria minonitária na composição da CS Bioenergia (40%), contrariando o que dispõe a Constituição 

Estadual. Além disso, de acordo com o MPC, a nova empresa tem sua atividade confundida com a própria finalidadade 

da Sanepar, bem como pelo fato de existirem várias empresas que detêm conhecimento nas mesmas atividades.

Os principais objetivos são identificar a existência ou não de procedimento licitatório para a constituição da empresa 

(na qual a sócia majoritária seria a empresa Catallini Bioenergia S/A), quais os valores envolvidos na criação da CS Bioe-

nergia,  o volume de negócios previsto e executado até o momento.

A representação do MPC-PR aponta, dentre outras irregularidades, "manifesta violação ao artigo 210-A, §1Q, inciso VI e 

§3º da Constituição do Estado do Paraná, bem como das disposições que regem as sociedades de economia mista" no 

procedimento de constituição da nova empresa. ►

TCE-PR INVESTIGA PARTICIPAÇÃO DA SANEPAR

 EM EMPRESA PRIVADA 
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A Constituição diz que a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos não pode 

ter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Com 

esse entendimento, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o prefeito do 

município de São Vicente, Luís Cláudio Bili Lins da Silva (PP), deverá remover a cor roxa de bens públicos, uniformes 

escolares, propagandas institucionais e do transporte público municipal.

Para os magistrados, a cor remete à campanha eleitoral do político. Segundo a decisão, ele deverá arcar com os custos 

da remoção e precisará ainda ressarcir o erário pelos gastos na aplicação da cor nos bens públicos.

A determinação é resultado de uma ação popular que questiona o fato de o prefeito substituir as cores vermelho e 

amarelo, tradicionais símbolos da cidade. “Está bem evidenciado que a escolha da cor roxa tem por objetivo identificar 

a atual administração com a campanha eleitoral vitoriosa do atual prefeito, que nela foi empregada”, registrou o 

desembargador Edson Ferreira, relator do recurso. Os desembargadores Isabel Cogan e Osvaldo de Oliveira acompa-

nharam o voto do relator. ►

ALTERAR COR DE BENS PÚBLICOS PARA PROMOÇÃO PESSOAL 

É INCONSTITUCIONAL, DECIDE TJ-SP 
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Mesmo impedida de demitir, administração 

pode cobrar ressarcimento de servidor inves-

tigado. Com esse entendimento, a 3ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça rejeitou man-

dado de segurança de funcionário público 

que contestava a cobrança de valores recebi-

dos de forma indevida, apurados por uma 

sindicância do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. O servidor queria 

que o STJ decretasse a nulidade da sindicân-

cia feita para a cobrança dos valores.

Para o relator do caso, o desembargador convocado Ericson Maranho, as sanções são independentes, e a decisão 

liminar obrigou a administração pública a aguardar antes de demitir o servidor não interfere no processo que busca o 

ressarcimento de valores recebidos de forma indevida. Segundo o desembargador, a cobrança dos valores decorre de 

uma obrigação civil, enquanto o processo demissório diz respeito a uma responsabilidade disciplinar.

Ao todo, a pasta solicitou a devolução de R$ 112 mil em diárias pagas de forma indevida. O servidor contestou a sindi-

cância e alegou que não poderia ser feita a cobrança antes que fosse julgado o mandado de segurança que questiona 

a validade do PAD que investigou os fatos. 

No entendimento do colegiado, não há nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pela administração pública, 

portanto a cobrança de valores é legítima, apesar de a administração ter de aguardar o julgamento do outro mandado 

de segurança para saber se pode demitir ou não o servidor. ►

MESMO SEM DEMITIR, ESTADO PODE COBRAR RESSARCIMENTO 

 DE SERVIDOR INVESTIGADO 
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Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIÇO DE 

LIMPEZA EM UNIDADES DE SAÚDE. PREFEITO 

MUNICIPAL. DOLO GENÉRICO NÃO DEMONSTRADO.

1. Não há qualquer indicativo no acórdão hostilizado 

demonstrando que o Prefeito Municipal tinha ciência 

do atraso do procedimento licitatório em curso, ou 

ainda das razões do retardamento desse certame, a 

fim de autorizar a contratação emergencial dos servi-

ços de limpeza nas unidades de saúde da cidade de 

Piracicaba/SP.

2. Ao contrário, a própria instância ordinária admite a 

necessidade da contratação, mas atribui o ato de 

improbidade ao fato de ser injustificada a demora na 

conclusão do certame licitatório que estava em trâmi-

te, sugerindo uma situação emergencial "fabricada".

3. No entanto, se injustificada demora houve, cumpri-

ria ao juízo de piso ter trazido elementos que pudes-

sem correlacionar esse fato à conduta do Prefeito 

Municipal, o que efetivamente não ocorreu.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

pacificada sobre a necessidade de ser demonstrado, 

ao menos o dolo genérico, para que esteja caracteriza-

do o ato de improbidade fundamentado no art. 11 da 

Lei 8.429/92, sendo insuficiente para a condenação a 

atuação culposa, ou ainda, a presunção de dolo do 

agente público.

5. No caso, o acórdão recorrido não emitiu juízo de 

valor sobre a existência da conduta dolosa, ainda que 

de cunho genérico, haja vista que admitiu a condena-

ção do Prefeito Municipal por mero ato culposo. Nesse 

contexto, evidencia-se o descompasso entre o decisó-

rio atacado e a jurisprudência desta Corte Superior, 

sendo imperiosa a reforma do julgado, ante a falta de 

demonstração do ato de improbidade imputado ao 

Prefeito Municipal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 468.934/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016) ►

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO 

MUNICIPAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES - ABRIGAMENTO - DESCUMPRI-

MENTO DE ORDEM JUDICIAL - INOCORRÊNCIA
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- CONDUTAS ÍMPROBAS NÃO VERIFICADAS - IMPRO-

CEDENCIA.

A Lei nº 8.429/92, que trata da Ação de Improbidade 

Administrativa, explicitou o cânone inserto no artigo 

37, § 4º, da Constituição Federal de 1988 tendo por 

escopo impor sanções aos agentes públicos incursos 

em atos de improbidade. Ausente o dolo e a culpa por 

parte do agente público em se esquivar do cumpri-

mento de decisão judicial para providência de vagas 

em instituição de abrigo para menores, não há que se 

configurar a conduta ímproba, nem mesmo afronta 

aos princípios da moralidade, legalidade e eficiência da 

administração.

(TJ/MG, AP CÍVEL/REEX NECESSÁRIO Nº 1.0115.12.001844-1/MG, Rel. 

Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, julgado em 18/02/2016, DJe 

02/03/2016). ►

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. OBRAS 

NÃO REALIZADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DOLO 

CARACTERIZADO, BEM COMO DANO AO ERÁRIO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

COTEJO ANALÍTICO.

1. No caso dos autos, ficou comprovado o dolo na 

conduta do recorrente, ao liberar três pagamentos, 

totalizando R$ 108.027,00, sem que nenhuma obra 

tivesse sido realizada pela empresa ACIM ADMI-

NISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA.

2. As considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO 

afastam a prática do ato de improbidade administrati-

va por violação de princípios da administração pública, 

uma vez que foi constatado o elemento subjetivo dolo 

na conduta do agente, bem como dano ao erário, o 

que permite o reconhecimento de ato de improbidade 

administrativa.

3. Demais disso, da análise das razões do acórdão 

recorrido, observa-se que este delineou a controvérsia 

dentro do universo fático-comprobatório. Caso em 

que não há como aferir eventual violação dos dispositi-

vos infraconstitucionais alegados sem que se abram as 

provas ao reexame, o que é vedado em sede de recur-

so especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

4.  Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do 

permissivo constitucional quando o recorrente não 

realiza o necessário cotejo analítico, bem como não 

apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. 

Apesar da transcrição de ementa, não foram demons-

tradas as circunstâncias identificadoras da divergência 

entre o caso confrontado e o aresto paradigma.

5. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta 

Corte tem entendimento de que não há dispensa do 

cotejo analítico, a fim de demonstrar a divergência 

entre os arestos confrontados.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 820.107/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016) ►
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