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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 escritório Vernalha, Guimarães & Pereira lançou Guia práti-

co para as Eleições de 2016, para orientar sobre as mudanças 

a legislação eleitoral.

 

O guia cobre de forma ampla o processo eleitoral, passando 

pela convenção partidária e indo até as prestações de contas, 

abordando as mudanças mais relevantes das Resoluções de 

2015, trazendo de forma didática e objetiva os principais pon-

tos aptos a gerarem dúvidas para as eleições municipais de 

2016. É de especial interesse para os advogados a tabela de 

prazos processuais eleitorais que foi elaborada.

 

O material é gratuito: basta acessar o site do VG&P e informar 

nome e e-mail para baixá-lo. Até o momento, o guia já alcançou o número de 47 mil acessos. ▲

Notícias DIREITOELEITORAL

VG&P LANÇA GUIA GRATUITO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL
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SEÇÃO DE DIREITO ELEITORAL

TRE-PR DETERMINA INCLUSÃO COM EFEITO RETROATIVO NO FILIAWEB

O TRE-PR, no dia 25 de julho, deu unânime provimento ao recurso eleitoral interposto por Marcos Valdir Rodrigues dos 

Santos para determinar ao partido a inclusão do nome, data de filiação, número do título eleitoral e seção em que está 

inscrito na relação de filiados. 
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Ultrapassada a data limite para ordenação de autorização de processamento de lista especial (2 de junho), nos termos 

do Provimento nº 9 – CGE, não mais se possibilita a inclusão de eleitor na relação especial de junho, o que deverá se dar 

na próxima lista de filiados da agremiação (outubro de 2016), com efeitos retroativos à data do pedido. O reconheci-

mento da validade de filiação partidária ao Democratas (DEM) e de seu termo inicial extrapola a matéria a ser conheci-

da no procedimento de lista especial, devendo ser comprovada por ocasião do pedido de registro de candidatura, nos 

termos do art. 11, §1º, inciso III da Lei nº 9.504/1997. 

Para o relator, Dr. Josafá Antonio Lemes, “a falta de comunicação da filiação à Justiça Eleitoral por desídia da agremia-

ção, que deixou para cadastrar seus filiados próximo da data final de submissão no sistema filiaweb e este 'apresentou 

dificuldades de funcionamento', não pode prejudicar o interessado em concorrer a cargo eletivo”.

O relator fundamenta ainda, com base na Súmula 20, do Tribunal Superior Eleitoral, com redação atualizada em 

24/06/2016 que o “pedido de filiação acompanhado de ficha de filiação ratificada por declaração do Presidente do 

Partido são documentos aptos para comprovarem a filiação na agremiação. ▲

ELEIÇOES 

2016 
#SEU VOTO SUA VOZ
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TRE APLICA MULTA A PRÉ-CANDIDATO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

No dia 13 de julho, em mais um julgamento de propaganda 

eleitoral antecipada, o Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo (TRE-SP) condenou o pré-candidato Nilson Solla, de 

Várzea Paulista, ao pagamento de multa de R$ 15 mil. A deci-

são da Corte eleitoral foi unânime, mantendo a sentença de 

primeiro grau.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério 

Público Eleitoral, Solla veiculou, em fevereiro, outdoor divulgando sua pré-candidatura com vistas às convenções parti-

dárias. Os magistrados julgaram que tanto o meio utilizado quanto o período da propaganda desobedeceram o dis-

posto na legislação eleitoral.

O artigo 36 da Lei nº 9.504/97 estabelece regras para a propaganda intrapartidária, que somente pode ser realizada na 

quinzena anterior à escolha de candidatos pelas agremiações, sendo vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Com 

as alterações da reforma eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), as convenções partidárias para a definição dos candi-

datos devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Da decisão, cabe recurso ao TSE. ▲

TSE CONTABILIZA 313 PEDIDOS DE REGISTROS DE CANDIDATURAS NA

PRIMEIRA SEMANA DE CONVENÇÕES

Até as 18h37 da quarta-feira (27), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizava 313 pedidos de registro de candidatu-

ras para as Eleições Municipais 2016, sendo 293 para o cargo de vereador, 10 para o cargo de prefeito e 10 para o de 

vice-prefeito. Em virtude da grande quantidade de candidatos estimada para este pleito (de 530 mil a 580 mil) e do 

período mais enxuto para a análise dos requerimentos, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, recomenda aos 

partidos e coligações que apresentem, o quanto antes, os pedidos de registro de candidatos à Justiça Eleitoral. O prazo 

para solicitar os registros acaba em 15 de agosto. 
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Nos pleitos municipais, os pedidos de registro são inicialmente 

analisados pelo juiz da circunscrição eleitoral, cabendo recurso 

ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ao TSE. Isso 

significa que um candidato que teve seu registro negado pelo 

juiz eleitoral pode recorrer da decisão até o TSE. Também pode 

acontecer de um registro ser concedido pelo juiz, mas haver 

impugnação por parte do Ministério Público Eleitoral, partido 

político, coligação ou adversário. Nesses casos, os candidatos 

concorrerão no pleito com o registro sub judice (pendente de 

julgamento definitivo).

Segundo o art. 44 da Resolução TSE nº 23.455/2015, “O candi-

dato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os 

atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário 

eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome manti-

do na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição”. 

Entretanto, se na análise do pedido de registro a Justiça Eleito-

ral considerar o candidato inelegível, a validade dos votos atri-

buídos a ele no dia da eleição ficará condicionada ao deferi-

mento do seu registro. Dessa forma, conforme entendimento 

do TSE, mesmo que o candidato tenha recebido votos suficien-

tes para se eleger, se seu registro tiver sido negado em definiti-

vo, seus votos serão considerados nulos.

A partir de sua escolha em convenção partidária, o requeri-

mento de registro de candidatura a prefeito, vice-prefeito ou 

vereador pode ser apresentado ao juiz eleitoral da circunscri-

ção onde o candidato pretende concorrer até as 19h do dia 15 

de agosto. ▲



O Corregedor Regional Eleitoral do TRE-PR, Desembar-

gador Adalberto Jorge Xisto Pereira, expediu ofício 

circular a todos os chefes de cartório determinando 

que, antes dos autos de registro serem conclusos ao 

juiz eleitoral, sejam consultados e certificadas as infor-

mações do INFODIP (Sistema de Informações de Direi-

tos Políticos), o cadastro eleitoral, bem como do Conse-

lho Nacional de Justiça, dos Tribunais de Contas da 

União e do Estado, para que seja dado integral cumpri-

mento a Lei da Ficha Limpa, verificando, deste forma, a 

existência de condenação criminal ou por improbida-

de administrativa, a rejeição de contas. Segundo o Des. 

Xisto Pereira, “aqui no Paraná a Lei da Ficha Limpa será 

rigorosamente cumprida”.

A Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) liberou ao 

Ministério Público Eleitoral o acesso ao INFODIP. O 

INFODIP é um sistema criado pela CRE-PR, em parceria 

com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), do 

TRE-PR, para tratar inicialmente toda a tramitação das 

comunicações de órgãos externos à Justiça Eleitoral 

que acarretem suspensão de direitos políticos e desti-

nadas ao registro no cadastro eleitoral e na Base de 

Perdas e Suspensão de Direitos Políticos.

O Sistema foi adotado por 14 tribunais regionais e vem 

se mostrando útil porque permite o acesso eletrônico 

a essas informações.�▲

CORREGEDORIA DO TRE-PR DETERMINA O CUMPRIMENTO

RIGOROSO DA FICHA LIMPA
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No dia 11 de julho, o Tribunal Eleitoral de Santa 

Catarina analisou recurso eleitoral no qual se 

discutia a possibilidade dos pré-candidatos 

utilizarem outdoors para veicular mensagens à 

comunidade e se isso caracterizaria ou não 

propaganda eleitoral antecipada.

O caso específico envolvia a utilização de out-

door, por um pré-candidato da cidade de Taió, 

para divulgar atos parlamentares. Para a defe-

sa, como não havia pedido de votos, nem men-

ção à candidatura, não estaria configurada 

propaganda eleitoral antecipada.

Durante o julgamento, o Relator Juiz Hélio 

David Vieira Figueira dos Santos afirmou que, 

“no caso concreto, ainda que a propagação 

impugnada [...] deva ser entendida como regu-

lar divulgação de atos parlamentares, e não como propaganda eleitoral antecipada – em razão da liberalidade legal, 

pois é manifesta essa sua finalidade específica -, o meio de que se valeu o recorrido, por outdoors, é terminantemente 

ilícito.”

E, no acórdão, a Corte, por unanimidade, deixou consignado que “as formas de propaganda vedadas durante o pro-

cesso eleitoral também são vedadas no período da pré-campanha, mesmo que as mensagens veiculadas sejam per-

mitidas pelo art. 36-A, e seus incisos, da Lei 9.504/97 e submetem o pré-candidato às mesmas sanções previstas para 

os casos de infração às regras da propaganda eleitoral”. ▲

PARA TRE-SC, TUDO O QUE NÃO PODE NA CAMPANHA, TAMBÉM

NÃO PODE NA PRÉ-CAMPANHA
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

ATENÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DEVERÁ SER

ENVIADA À JUSTIÇA ELEITORAL A CADA 72H

Nas eleições municipais deste ano, os candidatos e 

partidos devem ficar atentos a uma novidade trazida 

pela Reforma Eleitoral 2015.

Agora, as doações recebidas e os gastos de campanhas, 

que constam na prestação de contas, devem ser infor-

mados a cada 72 horas à Justiça Eleitoral, contados do 

recebimento do crédito em conta corrente.

A divulgação dos dados de registro de candidatura e de 

financiamento de campanha foi centralizada. As infor-

mações podem ser consultadas no sistema “Divulga-

CandContas”, disponível no portal do TSE.

A Justiça Eleitoral recebe dos bancos os extratos eletrô-

nicos das campanhas e, caso um candidato deixe de 

informar as suas contas, qualquer cidadão poderá veri-

ficar a ausência de informações. No entanto, a legisla-

ção eleitoral não prevê sanção para o descumprimento. 

As informações de prestação de contas de campanha 

passarão a ser disponibilizadas no DivulgaCandContas 

a partir do dia 15 de agosto, data limite para que os 

candidatos e partidos tenham cumprido os pré-

requisitos exigidos para o início das arrecadações - 

requerimento do registro de candidatura; inscrição no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); abertura 

de conta bancária específica destinada a registrar a 

movimentação financeira de campanha e a emissão de 

recibos eleitorais. ▲
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TRE/PR ORIENTA QUE OS CANDIDATOS ANTECIPEM A

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES CRIMINAIS

O artigo 27, II, b, da Resolução 23.455/2015 exige a ins-

trução do Requerimento de Registro de Candidatura, 

dentre outros documentos, com a certidão criminal 

negativa de 2º grau da Justiça Comum. 

Nesse sentido, o TRE-PR solicita aos Diretórios Munici-

pais e aos pré-candidatos que antecipem os requeri-

mentos das certidões criminais perante o Tribunal de 

Justiça, evitando um eventual indeferimento de registro 

de candidatura pela falta da documentação não obtida 

em tempo hábil. Isto porque, além da enorme deman-

da de certidões criminais oriunda do pleito municipal, 

ainda ocorreu a redução dos prazos para julgamento 

dos pedidos de registro de candidatura pela Lei 

13.165/2015, a minirreforma eleitoral. 

A certidão criminal deverá ser requerida pela Internet 

através da página do Tribunal de Justiça. O passo a 

passo para obtenção da certidão é explicado pelo pró-

prio Regional, e consiste nos seguintes procedimentos:

1.  Serviços -> certidões -> negativa -> competência -> 

2° grau de jurisdição. 

 

► A partir daí, surgirá o campo: “já possui guia de cus-

tas e comprovante de pagamento para esse pedido?”  

Deverá selecionar “não” -> clicar em “gere aqui” -> seleci-

onar “secretaria” -> selecionar a unidade do “gabinete 

do direto geral” -> selecionar para o número de folhas 

da certidão, “1” -> avançar -> gerar boleto -> efetuar o 

pagamento -> digitalizar o comprovante em PDF.

2.  Com a guia paga, selecionar “sim” para a pergunta 

acerca da guia -> certidão relativa à pessoa física -> 

“criminal para candidatos à eleição” -> preencher os 

dados pessoais -> anexar a guia paga -> enviar formu-

lário. ▲
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A promoção da pré-candidatura é permitida, mas seus 

contornos estão definidos no art. 36-A, incluídos os 

incisos e parágrafos. Neste ponto, o caput autoriza a 

menção à pretensa candidatura, ao passo que o § 2° 

permite a divulgação da pré-candidatura. Enquanto a 

simples menção é livre, a divulgação está presa às hipó-

teses dos incisos I,a VI. (...)

A bem da verdade, o art. 36-A se revela como norma 

mitigadora da restrição estabelecida no art. '36, ou, 

como assinala Rodrigo López funciona como verdadei-

ra "excludente de propaganda eleitoral antecipada". E 

justamente por ser norma de contenção, balizadora do 

art. 36, não pode o art.-36- A ser interpretado de manei-

ra que o torne mais abrangente que a própria norma 

contida. (...)

Assim, a forma pela qual se veicula a pré-candidatura 

não pode extrapolar os limites da propaganda em si 

mesma, dentro do período da campanha. Ao contrário, 

deve ajustar-se às hipóteses do art. 36-A, que são, repi-

ta-se, exaustivas. Não por acaso a conclusão do egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco no sentido 

de que "a partir de uma interpretação sistemática da lei 

nova, não se pode admitir atos de pré-campanha por

 

meios de publicidade vedados pela legislação no perío-

do permitido dá propaganda eleitoral, ou seja, tais atos 

devem seguir as regras da propaganda, com a vedação 

adicional de Pedido explícito de votos" (RE 3-96, Relator 

Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, acórdão de 

08/04/2016).

(...)

(TRE/SP. RECURSO nº 839, Acórdão de 07/07/2016, Relator(a) CARLOS 

EDUARDO CAUDURO PADIN, Publicação: DJESP - Diário da Justiça 

Eletrônico do TRE-SP, Data 14/07/2016) ▲

Jurisprudência DIREITOELEITORAL

VG&P ADVOGADOS   |   13       



ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. AIJE. CARGO DE PREFEITO. USO INDEVIDO 

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ESPÉCIE DO 

GÊNERO ABUSO. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBI-

LIDADE. MATÉRIA FÁTICA DEVIDAMENTE ANOTADA 

NO ACÓRDÃO. PROGRAMA DE RÁDIO. TRECHOS 

TRANSCRITOS. GRAVIDADE. AUSÊNCIA. ART. 22 DA LC 

Nº 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. FATOS 

OCORRIDOS MUITO ANTES DO PLEITO E SEM POSSI-

BILIDADE DE MÁCULA. CONDUTA INSUFICIENTE PARA 

GERAR A SEVERA SANÇÃO DECORRENTE. DESPRO-

VIMENTO.

 (...)

4. Na espécie, as seis veiculações de rádio consideradas 

abusivas pelo Tribunal a quo estão compreendidas 

entre os meses de junho e dezembro do ano de 2011. 

Portanto, em período bem anterior ao pleito, enfraque-

cendo, a meu sentir, sua capacidade de comprometer a 

disputa. Desse modo, a conduta descrita, embora 

possa eventualmente caracterizar propaganda anteci-

pada, não apresenta gravidade suficiente para impor 

ao candidato eleito a sanção de cassação do mandato.

 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(TRE/BA. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 41848, 

Acórdão de 23/02/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA 

GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 

Data 04/04/2016, Página 100)▲
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ADMINISTRADORPÚBLICO

SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

SERVIDORA PÚBLICA É CONDENADA POR ATUAR EM 

CAMPANHA DE DEPUTADO DURANTE LICENÇA SAÚDE

Uma servidora do município de Porto Ferreira/SP 

foi condenada por ter coordenado a campanha 

eleitoral do deputado Federal Baleia Rossi, duran-

te licença saúde. A juíza de Direito Clarissa 

Rodrigues Alves, da 1ª vara de Porto Ferreira, 

declarou a perda do cargo, a suspensão dos direi-

tos políticos por oito anos, a proibição de contra-

tar com o poder público por dez anos, e conde-

nou a servidora ao pagamento de multa equivalente à remuneração auferida durante a sua licença saúde.

Sendo portadora da doença autoimune "Lúpus", a servidora necessitou ser afastada, em 9/10/13, de suas funções. 

Atestado médico exigiu repouso absoluto por 30 dias e 90 dias sem atividade física. Ocorre que, durante esse período, 

promoveu a campanha do então candidato a deputado Federal, na qualidade de presidente municipal do diretório do 

PMDB, e viajou para o exterior.

A juíza considerou ainda que "atuar em campanha política e viajar ao exterior, extrapola a razoabilidade do que se tem 

como legítimo fazer durante o afastamento do trabalho por problemas de saúde". ▲
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STJ MANTÉM AÇÃO DE IMPROBIDADE POR CONTRATAÇÃO

DE ESCRITÓRIO SEM LICITAÇÃO

A 1ª turma do STJ determinou o prossegui-

mento de ACP por improbidade administra-

tiva, movida pelo MP/MG contra ex-prefeito 

e um escritório de advocacia contratado 

sem licitação.

O parquet interpôs agravo regimental con-

tra decisão do relator, ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, que havia negado segui-

mento ao recurso especial. No regimental, o 

MP sustentou que os serviços contratados 

pela prefeitura se referem a patrocínio de 

causas genéricas, o que não exige notória 

especialização que justifique a inexigibilida-

de de licitação.

O colegiado seguiu a divergência do ministro Benedito Gonçalves, segundo quem o STJ tem entendimento sedimenta-

do de que somente é possível a contratação de serviço de advocacia sem licitação se ficar devidamente demonstrada 

a singularidade do serviço a ser prestado e a notória especialização do contratado.

Para ele, no caso em análise, não ficou devidamente demonstrado se a contratação direta do serviço de advocacia se 

deu em razão da singularidade da atividade a ser desempenhada e da notória especialização do escritório.

Segundo o ministro, somente com o prosseguimento da ação e a devida instrução probatória será possível apurar se a 

contratação direta do serviço de advocacia pelo município se enquadra ou não à hipótese permitida na jurisprudência 

para a inexigibilidade de licitação. ▲
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Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO

ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECI-

AL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO INDENI-

ZATÓRIA FORMULADA PELA UNIÃO CONTRA PREFEI-

ITO ELEITO QUE TEVE O REGISTRO DE SUA CANDIDA-

TURA POSTERIORMENTE INDEFERIDO PELA JUSTIÇA 

ELEITORAL. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DECOR-

RENTES DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. GARANTIA DO 

LIVRE ACESSO À JUSTIÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO. 

1. Ainda que o indeferimento do registro da candidatu-

ra tenha dado causa à eleição suplementar de Prefeito, 

não se configura a ilicitude da conduta do candidato 

eleito, capaz de ensejar o ressarcimento pecuniário 

almejado pela União, visto que exerceu regularmente 

o direito de invocar a tutela jurisdicional para garantir 

sua presença no pleito, alcançando inicial deferimento 

pelo juízo eleitoral de primeira instância. 

2. Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não consti-

tuem atos ilícitos "os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito reconhecido". 

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ. Recurso Especial Nº 1.596.589. Relator MINISTRO SÉRGIO 

KUKINA. Julgamento: 16/06/2016).  ▲

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EX-

TRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA 

DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS. 

1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa 

de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferi-

do à parte autora pela sentença, não cabe falar em 

julgamento extra petita, tampouco em contrariedade 

ao art. 460 do CPC. 

2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir 

aos fatos apresentados o enquadramento jurídico 

adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo 

tibi ius. 

3. Recurso especial conhecido e provido. 

(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.537.996 – DF. MINISTRO JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA. Julgamento: 21/06/2016).  ▲
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