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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 portfólio de aplicativos será lançado à medida 

que as eleições se aproximarem. As ferramentas 

vão possibilitar acesso às principais datas do 

processo eleitoral, consulta a processos, busca de  

informações sobre candidatos, consulta aos loca-

is de votação, denúncias de irregularidade eleito-

ral, acompanhamento da apuração, além de 

ajudar os servidores a identificar eventuais pro-

blemas durante a preparação das urnas eletrôni-

cas e reportá-los ao Tribunal Regional Eleitoral 

competente. 

A lista completa dos aplicativos pode ser verifica-

da no site do TSE, contudo, dois aplicativos já 

foram lançados: 

O aplicativo “Agenda JE”, onde estão todos os acontecimentos previstos para a eleição, apresentará o Calendário Eleito-

ral integrado ao serviço “Calendário da Transparência”, que vai disponibilizar todos os eventos que buscam a auditoria 

e a transparência, com a participação da sociedade e das entidades interessadas no processo.

Já o “JE Processos” permite o acompanhamento do trâmite dos processos do Sistema de Acompanhamento Proces-

 

Notícias DIREITOELEITORAL

JUSTIÇA ELEITORAL DISPONIBILIZARÁ 11 APLICATIVOS

PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
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SEÇÃO DE DIREITO ELEITORAL



O juiz auxiliar da Propaganda Eleitoral, Sérgio José Vieira Lopes, condenou Jadeval Manoel de Lima ao pagamento de 

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art. 36, caput e § 3º c/c art. 38, § 3º e 4º da Lei nº 

9.504/97. O sentenciado deverá retirar os adesivos afixados no veículo pertencente ao proprietário Laerte Rocha de 

Carvalho. Os adesivos contêm foto e dizeres que fazem referência direta à candidatura do acusado. Jadeval Manoel de 

Lima foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral por veicular propaganda antecipada fora dos padrões legais.

“A partir de uma interpretação sistemática da Lei nova, não se pode admitir atos de pré- campanha por meios de publi-

cidade vedados pela legislação no período permitido da propaganda eleitoral", explicou o juiz Sérgio José Vieira Lopes. 

Outro aspecto considerado pela sentença, em relação à pré-campanha eleitoral, é relativo aos custos dela, pois a conta 

de campanha do candidato somente pode ser aberta após 

o requerimento do registro de candidatura, conforme esta-

belece o art. 3º da Resolução -TSE nº 23.463, de 15 de 

dezembro de 2015.

"É indiscutível que houve gastos com a confecção de adesi-

vos utilizados pelo Representado, bem como a amplitude 

do ato por ele praticado na medida em que promove a cir-

culação da sua propaganda, ferindo – no caso da pré-

campanha eleitoral – o princípio da isonomia entre os pré-

candidatos, complementou o juiz Sérgio José V. Lopes. ▲

06   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

sual e do Processo Judicial Eletrônico. O usuário pode consultar por nome da parte, nome do advogado ou número do 

processo. Também é possível favoritar e visualizar a lista de processos desejados. O aplicativo exibe os andamentos,re-

lator do caso, origem, ementa, partes e advogados, decisões e publicações do processo.

O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, lembra que todos os aplicativos foram desenvolvi-

dos de forma colaborativa, usando forças de trabalho de equipes remotas, técnicos do TSE e dos tribunais regionais 

em todo o país. “Utilizamos muito bem a força de trabalho de cada um com suas peculiaridades e conhecimentos”. ▲

JUIZ CONDENA CANDIDATO POR PROPAGANDA ANTECIPADA

EM BEM PARTICULAR
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TSE REVÊ JURISPRUDÊNCIA SOBRE LITISCONSÓRCIO EM AÇÃO

DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

No julgamento do Recurso Especial Eleitoral (Respe) nº 

84356/201, o Plenário do TSE decidiu rever a jurispru-

dência da Corte no que tange à necessidade de inclusão 

de quem pratica o abuso de poder no polo passivo das 

Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes).

De acordo com a antiga jurisprudência do TSE, a citação 

do agente público era necessária somente nas repre-

sentações que visavam à conduta vedada. Porém, admi-

tia-se que na Aije o processo pudesse ser promovido 

apenas contra os candidatos e os partidos políticos. 

Contudo, o entendimento da Corte foi mudado para 

tornar obrigatória a citação do agente público respon-

sável pela prática do ato para que ele possa se defen-

der.

“Se a acusação formulada contra determinado candida-

to é no sentido de que ele foi beneficiado por omissão 

incorrida ou ato praticado por terceiro, e havendo – 

como há – consequências jurídicas previstas na legisla-

ção que podem atingir quem praticou o ato, tal terceiro 

deve ser obrigatoriamente incluído na lide – indepen-

dentemente do tipo de ação – para que possa se defen-

der e, se for o caso, arcar com as consequências de 

eventual condenação”, avaliou o ministro Henrique 

Neves.

Ao julgarem o mérito do Respe nº 84356, os ministros 

decidiram não alterar essa jurisprudência da Corte, pois 

o caso específico em apreciação se tratava de eleição 

passada. Todavia, eles já sinalizavam que para pleitos 

seguintes, o Tribunal exigiria que a Aije fosse proposta 

tanto contra o candidato como contra o agente respon-

sável pela prática do abuso. Assim, a nova orientação 

será aplicada pela Corte Eleitoral apenas a partir das 

Eleições Municipais de 2016, em observância ao princí-

pio da segurança jurídica, implicitamente previsto no 

artigo 16 da Constituição Federal. ▲
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CORTE ELEITORAL RESPONDE A CONSULTA EM QUE VICE-PREFEITO

SUCEDE O PREFEITO EM DEFINITIVO

Vice-prefeito que assume o cargo de prefeito em definitivo, nos seis meses antes das eleições, somente pode concor-

rer à reeleição para prefeito e não para vice-prefeito. Esse foi o posicionamento tomado por unanimidade pelo Plená-

rio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao examinar, na sessão desta terça-feira (21), a consulta feita pelo deputado 

federal, Paulo Sérgio Magalhães (PSD-BA). 

A consulta foi efetuada nos seguintes termos:

1- Vice-prefeito no exercício de cargo de prefeito nos seis meses antes das eleições, interinamente, ou seja, substi-

tuindo o titular, é elegível para novamente concorrer ao cargo de vice-prefeito? 

2- Vice-prefeito efetivado no cargo de prefeito, nos seis meses antes das eleições, sucedendo o titular, é elegível 

para novamente disputar o cargo de vice-prefeito? 

 

Ao responder a consulta, o relator, ministro Henri-

que Neves, não conheceu da primeira pergunta, 

por estar imprecisa, e respondeu de forma negati-

va à segunda. “Na hipótese de sucessão, o vice-

prefeito assume definitivamente o cargo de prefei-

to e somente pode ser candidato à reeleição para 

o mesmo cargo [no caso, o de prefeito], a teor do 

que dispõe o parágrafo 5º do artigo 14 da Consti-

tuição. Para disputar outros cargos, inclusive o 

anteriormente exercido, de vice-prefeito, o prefei-

to deve renunciar no período de seis meses antes 

da eleição, conforme preceituou o parágrafo 6º do 

artigo 14 da Constituição”, afirmou o ministro 

Henrique Neves. ▲



Um ex-prefeito de Calmon (SC) perdeu seus direi-

tos políticos por três anos depois de ser condena-

do por unanimidade pela 1ª Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

por distribuir cestas básicas em troca de votos. 

No esquema do ex-prefeito, classificado de "hábil 

e astuciosos artifício" e "promíscua de distribui-

ção" pelo juízo de segunda instância, também 

eram trocados produtos por anulações de multas 

de trânsito. 

«Atingindo, assim, de uma só vez, os princípios da 

impessoalidade, moralidade e ilegalidade”, disse, 

o relator, o desembargador Luiz Fernando Boller, 

em seu voto. 

"A distribuição de cestas básicas fomentada por João Batista Mazutti de Geroni ofendeu esta tríade porque:

(1) instituiu uma indevida promoção eleitoral  no uso da res publica para disseminação de sua imagem;

(2) repassou a falsa sensação de um governo ativista com a causa social dos menos abastados, escrachando, na verda-

de, o quanto esta parcela carente da sociedade é refém de favores sazonais típico dos pleitos eleitorais, in casu, do 

arcaico 'coronelismo';

(3)   maculou o princípio da legalidade, pois a substituição das infrações de trânsito por cestas básicas perdurou sem 

nenhuma previsão legal", finalizou o desembargador. ▲

EX-PREFEITO É CONDENADO PELO TJ-SC PORTROCAR

CESTAS BÁSICAS POR VOTOS
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

URGENTE: ATENÇÃO PARA O FIM DO PRAZO DE VEICULAÇÃO

DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

De acordo com o Calendário Eleitoral para as Eleições 

de 2016 (Resolução n.º23.450/15), a propaganda institu-

cional de atos, programas, obras, serviços e campanhas 

dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da 

administração indireta, é vedada a partir de 2 de julho 

de 2016. Dessa forma, a partir desta data, deve cessar a 

veiculação, por quaisquer meios (distribuição de pan-

fletos, livretos, disponibilização de vídeos, etc.), de 

propaganda institucional.

Também deve ser observada a retirada/suspensão da 

referida propaganda de sites oficiais ou redes sociais. O 

descumprimento dessa determinação enseja a suspen-

são imediata da conduta vedada e sujeitará os respon-

sáveis ao pagamento de multa no valor de cinco a cem 

mil UFIR.  A partir de 2 de julho de 2016, também é proi-

bido realizar as seguintes condutas:

Aos Agentes Públicos: 

► Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, 

demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vanta-

gens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercí-

cio funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou 

exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, 

até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno 

direito, salvo as hipóteses previstas no art. 73, V, da Lei 

9.504/97;

► Realizar transferência voluntária de recursos da 

União aos estados e municípios e dos estados aos muni-

cípios, ressalvados os recursos destinados a cumprir 

obrigação formal preexistente para execução de obra 

ou de serviço em andamento e com cronograma prefi-

xado e os destinados a atender situações de emergên-

cia e de calamidade pública.

Aos agentes públicos cujos cargos estejam em dispu-

ta na eleição:

► Na realização de inaugurações, contratar shows 

artísticos pagos com recursos públicos;

►  Comparecer a inaugurações de obras públicas;

► Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de tele-

visão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a 

critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, 

relevante e característica das funções de governo. ▲
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RESOLUÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL NA JUSTIÇA ELEITORAL

No dia 15 de junho, foi publicada Resolução do Tribunal 

Superior Eleitoral que estabelece diretrizes gerais para a 

aplicação do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015) no âmbito da Justiça Eleitoral.

A Corte Eleitoral aprovou a Resolução nº 23.478 no dia 

10 de maio deste ano, diante da necessidade de discipli-

nar a aplicabilidade do novo CPC. 

A Resolução trata de temas como prazos, atos proces-

suais, tutela provisória, procuradores, ordem dos pro-

cessos no Tribunal e recursos. As disposições previstas 

na norma não prejudicam os atos processuais pratica-

dos antes da sua publicação. Confira as principais 

mudanças:

► A aplicação das regras do Novo Código de Processo 

Civil tem caráter supletivo e subsidiário em relação aos 

feitos que tramitam na Justiça Eleitoral, desde que haja 

compatibilidade sistêmica;

► O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo 

Civil (contagem de prazos somente em dias úteis) não 

se aplica aos feitos eleitorais. Ou seja, os prazos proces-

suais, durante o período definido no calendário eleito-

ral, continuarão a ser computados na forma do art. 16 

da LC 64/90; 

► Sempre que a lei eleitoral não fixar prazo especial, o 

recurso deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias, a 

teor do art. 258 do Código Eleitoral, não se aplicando os 

prazos previstos no Novo Código de Processo Civil;

► A suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 

de dezembro e 20 de janeiro de que trata o art. 220 do 

Novo Código de Processo Civil aplica-se no âmbito dos 

cartórios eleitorais e dos tribunais regionais eleitorais;

► O agravo contra decisão que inadmitir o recurso 

especial interposto contra decisão interlocutória será 

processado em autos suplementares, prosseguindo o 

curso da demanda nos autos principais;

► A sistemática dos recursos repetitivos prevista nos 

arts. 1.036 a 1.042 do Novo Código de Processo Civil 

não se aplica aos feitos que versem ou possam ter 

reflexo sobre inelegibilidade, registro de candidatura, 

diplomação e resultado ou anulação de eleições. ▲
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ELEIÇÕES 2010. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRA-

VO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO

ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA.

1. No extrato do julgamento da ADI nº 4.650/DF, rel. 

Min. Luiz Fux, em 17.9.2015, consta que o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente em 

parte o pedido formulado na ação direta para declarar 

a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que auto-

rizavam as contribuições de pessoas jurídicas às cam-

panhas eleitorais, notadamente "do art. 81, caput e § 1º 

da Lei nº 9.504/97, [...] com eficácia ex tunc salvaguarda-

das as situações concretas consolidadas até o presente 

momento".

2. Mantém-se incólume a aplicabilidade às eleições de 

2010 do § 2º do art. 81 da Lei nº 9.504/1997, que prevê 

multa por doação acima do limite legal feita por pessoa 

jurídica às campanhas eleitorais.

3. Revogação do art. 81 da Lei nº 9.504/1997 pela Lei nº 

13.165/2013. Em regra, tem-se a impossibilidade de 

uma nova legislação retroagir para modificar as regras 

de uma disputa eleitoral finda, como a questão que 

envolve doação para campanha, pois, além de ocasio-

nar uma grave violação à ideia de igualdade de chances, 

possibilitaria a eventual manipulação de regras em 

benefício de candidatos ou agremiações partidárias, 

verdadeiro casuísmo. 

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no 

acórdão embargado. Pretensão de novo julgamento da 

causa.

5. Questão de ordem indeferida. Embargos de declara-

ção rejeitados.

(TSE, Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso 

Especial Eleitoral nº 15716, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min. 

GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrô-

nico, Data 03/06/2016) ▲

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CON-

TRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ABUSO DE PODER

ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMU-

NICAÇÃO SOCIAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IDENTI-

DADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA. PEDIDO 

DE UMA AÇÃO ABRANGIDO PELA OUTRA. LITISPEN-

DÊNCIA. RECONHECIMENTO. RACIONALIZAÇÃO DO

PROCESSO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. A LC nº 135/2010, também conhecida como Lei da 

Ficha Limpa, conferiu nova redação ao inciso XIV do art. 

22 da LC nº 64/90, acrescentando entre suas sanções, a 

cassação do diploma do investigado. Pena esta que, 

antes de tal alteração, somente era possível pleitear no 

RCED. 

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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2. Em que pese o RCED e a AIJE sejam ações distintas, 

elas possuem, além das mesmas partes, idêntica causa 

de pedir remota (fatos). Nesse contexto, e com o adven-

to das alterações promovidas pela LC nº 135/2010, fica 

evidente que a consequência jurídica buscada no pre-

sente RCED está abarcada pela investigação judicial 

eleitoral, cujas sanções impostas vão, além de almejada 

cassação do diploma, a imposição de inelegibilidade 

por oito anos.

3. O ordenamento jurídico pátrio repudia a proliferação 

de causas promovidas pelas mesmas partes, visando o 

mesmo resultado, sendo prudente evitar-se a possibili-

dade de decisões divergentes. Desse modo, quando 

duas ou mais ações, formuladas pelas mesmas partes, 

conduzam ao mesmo resultado prático, presente a 

mesma causa de pedir remota, é dizer, fundadas nos 

mesmos fatos e provas, configurada está a litispendên-

cia, incidindo a máxima "electa una via altera non 

datur". 

4. Em homenagem aos princípios da economia e da 

celeridade processual, é de se manter o acórdão regio-

nal que extinguiu o RCED em tela sem resolução do 

mérito, pelo reconhecimento da litispendência, uma 

vez que a postulação nele veiculada já foi objeto de 

ação anteriormente ajuizada - AIJE, não sendo cabível 

novo pronunciamento desta Justiça Especializada sobre 

arcabouço fático-probatório repetido, visando a mesma 

consequência jurídica.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 1103, Acórdão de 10/05/2016, 

Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 13/06/2016, Página 

37/38 )▲
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ADMINISTRADORPÚBLICO

SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

QUASE 7 MIL GESTORES PÚBLICOS TIVERAM CONTAS REJEITADAS, SEGUNDO TCU

Ao todo, 6,7 mil gestores públicos tiveram suas contas rejeitadas. A lista com os nomes foi entregue pelo Tribunal de 

Contas da União ao Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira (9/6) e abrange as decisões tomadas a partir de outu-

bro de 2008 até a data da eleição.

É com base nessa listagem que a Justiça Eleitoral, de ofício ou 

mediante provocação pelo Ministério Público Eleitoral ou parti-

dos políticos, coligações e candidatos, que são os entes com 

legitimidade para propor esse tipo de ação, pode declarar a 

inelegibilidade de candidatos a cargos públicos, conforme pre-

visto na Lei da Ficha Limpa.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar 

Mendes, destacou que essa é a primeira vez que a entrega dos 

nomes é antecipada.

Segundo ele, a lista, que estava prevista para ser entregue dia 5 

de julho, permitirá que a Justiça Eleitoral possa analisar os casos 

de candidatos inelegíveis antes das eleições. 

“Certamente haverá impugnações e as questões serão submeti-
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das à Justiça Eleitoral e, portanto, com a segurança jurídica que o documento autêntico do TCU nos permite”, afirmou 

Gilmar Mendes.

Já o presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz, destacou o combate à corrupção. “A cada dia a sociedade brasileira 

toma conhecimento de novos desvios aqui e ali. Nós queremos combater esses desvios. Mas, muito mais, queremos 

evitar que isso aconteça”, disse. ▲

VG&P ADVOGADOS   |   15       

CNJ PUBLICA REGRAS CONTRA NEPOTISMO 

Aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e publicadas no dia 22 de junho, a Resolução n. 229/2016 redefine hipóte-

ses de nepotismo nas contratações públicas.

Considera-se nepotismo a contratação de empresas que tenham em seu quadro societário pessoas com vínculo a 

juízes e servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento na área de licitação do tribunal — inclusi-

ve cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau —, independente-

mente da modalidade. Até então, a previsão valia somente para os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação. ▲



Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL. RE-

CURSO  ORDINÁRIO  EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. 

CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERI-

OR. PRETERIÇÃO  DO CANDIDATO MELHOR COLOCA-

DO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO.

DECISÃO JUDICIAL.

1. Hipótese em que o  recorrente  busca sua nomea-

ção no cargo de Agente  Penitenciário,  Padrão  I, da 

Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito 

Federal, argumentando que foi preterido em seu  dire-

ito,  em  virtude  da  convocação  de  outros candida-

tos em posição inferior à sua, decorrente de decisão 

judicial.

2. De acordo com o entendimento pacificado por esta 

Colenda Corte, não há falar em preterição de candida-

to aprovado em concurso público nos  casos  em  que  

a  Administração  Pública, por força de decisão judicial,  

procede  à nomeação de outros candidatos em classi-

ficação inferior,   uma   vez   que,   nessa  hipótese,  

não  há  margem  de discricionariedade à Administra-

ção, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar 

a concessão da ordem. Precedentes.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ, RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGA-

DORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/06/2016, DJe 14/06/2016) ▲

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRA-

TIVA.CONSELHEIRO TUTELAR. DESINCOMPATIBILIZA-

ÇÃO PARA CONCORRER À VEREANÇA. LICENÇA RE-

MUNERADA. AUSÊNCIA DE EFETIVA CAMPANHA PO-

LÍTICA. CANDIDATO QUE NÃO OBTEVE NENHUM VO-

TO. UTILIZAÇÃO DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA 

REALIZAR CAMPANHA EM PROL DO CANDIDATO A 

PREFEITO. DESVIO DE FINALIDADE. OFENSA DO-

LOSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA  MORA-

LIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA PARA 

REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR PRO-

CEDENTE A AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PRE-

JUDICADO”.

(TJPR, 5ª C. Cível, ACR 1407037-4, Paranavaí, Rel.: Adalberto Jorge 

Xisto Pereira, Unânime, J. 14.06.2016) ▲
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“EMENTA. 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMIS-

SÃO (ART. 23, I, LEI Nº 8.429/92). PRESCRIÇÃO DOS

ATOS DE IMPROBIDADE. DEPENDÊNCIA, TODAVIA, 

DA ANÁLISE DO ATO ÍMPROBO PARA CHEGAR AO 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (ART. 37, §5º, DA CONS-

TITUIÇÃO FEDERAL).

a) A contagem do prazo prescricional de servidor 

comissionado tem início a partir da data em que este 

servidor deixou o cargo que ocupava, quando da ocor-

rência dos supostos atos de improbidade, tendo 

Embargos de Declaração nº 1393358-7/01 em vista 

que o disposto no referido artigo 23, inciso I, da Lei nº 

8.429/92).

b) No caso, o Embargante foi exonerado do cargo de 

Procurador Jurídico (cargo em comissão), em 01/11/-

2006. E a Ação de Improbidade Administrativa somen-

te foi ajuizada pelo Ministério Público em 30/12/2013, 

o que, indubitavelmente, denota a ocorrência da pres-

crição dos atos de improbidade administrativa.

c) Conquanto estejam prescritos os atos de improbida-

de administrativa, o agente, neste caso, ainda está 

sujeito ao ressarcimento de danos causados ao erário, 

por se tratar de pretensão imprescritível.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM 

EFEITOS INFRINGENTES”.

(TJPR, 5ª C. Cível, EDC 1393358-7/02, Paranavaí, Rel.: Leonel Cunha, 

Unânime, J. 14.06.2016) ▲
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