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APRESENTAÇÃO

Luiz Eduardo Peccinin

Coordenador do Departamento de Direito Eleitoral

São muitos os desaos daquele que toma a decisão de disputar uma eleição e fazer parte da administração pública. 

Planejar e saber lidar com as ferramentas jurídicas postas à disposição dos gestores e mandatários em geral é 

fundamental para a qualidade de seu papel representativo. A função de governar é nobre e satisfatória se bem 

desempenhada, mas ingrata se não exercida com o máximo respeito à vontade do povo e às instituições legais e 

democráticas. 

Para garantir este respeito, não faltam mecanismos de controle ao administrador. Se é verdade a máxima de que aquele 

que atinge o poder tende a abusar deste poder, para a mesma máxima hoje temos a vigilância constante do Judiciário 

(incluindo o temido Judiciário eleitoral), Ministério Público, tribunais de contas, controladorias, etc. A serviço destes, 

temos ações civis públicas, populares, criminais, de ressarcimento, eleitorais (AIJES, AIMES, Representações, etc.), 

denúncias, auditorias, processos administrativos e prestações de contas. E, por m, temos o controle derradeiro, o 

referendo do voto, sempre a punir aquele que não sabe cumprir suas promessas e corresponder à conança 

depositada por aquele que é o verdadeiro dono do mandato: o povo.

Enm, governar bem é saber balancear as qualidades da competência para bem administrar a máquina em prol do 

interesse público, de modo transparente e eciente, sem jamais perder de vista o devido respeito à autoridade da Lei. 

Tarefa esta que, convenhamos, nem de longe é fácil.

 O objetivo do presente caderno – o primeiro de muitos que virão – não é sanar todas as dúvidas que surgem na vida 

administrativa, muito menos esgotar todos os temas jurídicos polêmicos do direito pátrio. As notícias, orientações e 

julgados mais recentes trazidos neste material vêm para contribuir, ainda que de forma tímida, à resolução das questões 

mais corriqueiras ao exercício do mandato e do planejamento administrativo, como licitações e prestação de contas, 

bem como fazer um apanhado das mais recentes alterações da lei e da jurisprudência dos tribunais em torno dos 

assuntos mais pertinentes aos Direitos Eleitoral, Político-Partidário e Administrativo.  

 Esperamos, enm, que a leitura seja agradável e, acima de tudo, útil como um pequeno guia de uma bem sucedida 

governança! 
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Notícias
Seção de Direito Eleitoral
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Em decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal,  defendeu que a 

inelegibilidade de oito anos não deve se aplicar aos condenados de forma definitiva antes da Lei da Ficha Limpa 

(Lei Complementar 135/2010), mas sim deve valer o prazo de três anos previsto pela redação original da Lei 

Complementar 64/90. Ao conceder um pedido de liminar e garantir a posse do prefeito reeleito de Criciúma/SC, 

Clésio Salvaro (PSDB-SC), o ministro entendeu que a ampliação do prazo de inelegibilidade de três para oito anos 

não pode prejudicar a coisa julgada. Salvaro teve sua condenação à inelegibilidade por abuso de poder político 

transitada em julgado em abril de 2009, mas mesmo assim o TRE/SC cassou sua candidatura e impediu sua posse. A 

legitimidade da aplicação retroativa da Lei Complementar 135/2010 ainda se encontra pendente de julgamento pelo 

plenário do STF por meio do Recurso Extraordinário com Agravo 790.744, também de relatoria de Lewandowski.

INELEGIBILIDADE MAIOR NÃO VALE PARA CONDENADOS 
ANTES DA LEI DA FICHA LIMPA
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 6 MARÇO, 2015

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Tribunal Superior Eleitoral, negou 

monocraticamente o pedido protocolado pedido protocolado no ano passado pelo 

PSDB para cassar o mandato da presidente e do vice-presidente Michel Temer. 

Segundo a relatora, o PSDB não mostrou prova que justificasse a cassação do 

mandato da presidente e do vice-presidente. "O que se verifica, portanto, pela 

leitura da inicial, é que, os autores apresentam de forma genérica supostos fatos 

ensejadores de abuso de poder econômico e fraude, e, lado outro, não apresentam o 

início de prova que pudesse justificar o prosseguimento de ação tão cara à manutenção da 

harmonia do sistema democrático", registrou a ministra na decisão do dia  4 de fevereiro. A ação ainda pleiteava que 

o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que ficou em segundo lugar na eleição presidencial de 2014, assumisse a 

Presidência da República.

A circulação de um impresso falso, custeado por um cidadão, não configura uso indevido de meio de comunicação 

para influenciar os eleitores. Seguindo esse entendimento, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral reverteu a 

cassação e a inelegibilidade da prefeita de Bálsamo (SP), Elizandra Cátia Melato. 

No caso, a coligação O Futuro é Agora, do candidato derrotado, alegou que, na véspera da eleição de 2012, 

circularam gratuitamente na cidade mil exemplares de um jornal falso, semelhante a outro normalmente veiculado, 

com críticas fortes aos candidatos da coligação, e que teria sido confeccionado por correligionários de Elizandra. 

Todavia, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora, acolheu o recurso da prefeita ao afirmar que, no caso, 

não se tratou da circulação de um jornal, mas de um impresso falso, custeado por um cidadão, o que não configura

MINISTRA DO TSE NEGA PEDIDO DO PSDB PARA CASSAR 
MANDATO DE DILMA ROUSSEFF

FALSO JORNAL NÃO CONFIGURA USO IRREGULAR DE MEIO 
DE COMUNICAÇÃO, DIZ TSE
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uso indevido de meio de comunicação. “Ou seja, não tem aquela força de uma legitimidade já consolidada em um 

município, junto a uma comunidade, para se dizer que isso é um veículo de comunicação”, destacou ainda o 

ministro Dias Toffoli.

De acordo com a legislação eleitoral, 

1.782.035 eleitores brasileiros que não 

votaram e não justificaram a ausência nas 

três últimas eleições podem ter o seu título 

de eleitor cancelado. Desse total, 87.419 

são paranaenses. Para regularizar a 

s i t uação ,  e s se s  c idadãos  devem 

comparecer ao cartório eleitoral até o dia 4 

de maio portando documento oficial com 

foto, título eleitoral e comprovantes de 

votação, de justificativa eleitoral ou, por 

fim, do comprovante de pagamento da 

multa ou da sua dispensa. A relação das

inscrições passíveis de cancelamento está disponível nos cartórios eleitorais, bem como no site do Tribunal 

Superior Eleitoral (www.tse.jus.br), na coluna “Serviços ao eleitor”, no link “Situação eleitoral”. O cancelamento 

do título eleitoral traz consequências sérias para o eleitor, que pode ser impedido de obter ou atualizar passaporte ou 

carteira de identidade, inscrever-se em concursos para cargos públicos ou tomar posse neles, matricular-se em 

instituições públicas de ensino, bem como obter empréstimos em instituições financeiras como a Caixa Econômica 

Federal. O prazo é improrrogável e o eleitor deve comparecer espontaneamente, sem qualquer intimação pelo 

cartório eleitoral. 

MAIS DE 87 MIL ELEITORES PARANAENSES DEVEM 
REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO ELEITORAL ATÉ 04 DE MAIO
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Os diretórios regionais e municipais dos partidos 

políticos devem ficar atentos para as novas regras 

para suas prestações de contas, a serem feitas até 30 

de abril. A partir da Resolução 23.432 do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), publicada em dezembro de 

2014, diversas alterações nas contas partidárias 

foram  implementadas, dentre elas: mudanças 

progressivas na forma da escrituração contábil, que 

passará a ser digital; a criação de sistemas de 

prestação de contas anual e de emissão de recibos 

para doação aos partidos, aos moldes do já feito nas 

prestações de contas a candidatos; a emissão e 

disponibilização dos extratos eletrônicos das contas 

bancárias; novos procedimentos técnicos e rito 

processual; obrigatoriedade de constituição de

advogado no processo, dentre diversas outras 

novidades. 

A nova norma prevê um amplo prazo de adaptação 

para os órgãos partidários ao novo sistema, mas as 

disposições processuais da resolução já estão 

vigentes para as prestações de contas referentes aos 

exercícios 2009 e seguintes e para aquelas do 

exercício financeiro de 2014. Ainda em evidência, foi 

publicada, no dia 27 de janeiro, a Portaria nº 28 do 

TSE, que aprova o Plano de Contas dos Partidos 

Políticos, que norteia os trabalhos contábeis de 

registro de fatos e atos inerentes às agremiações, além 

de servir de parâmetro para a elaboração da prestação 

de contas do exercício 2015. As orientações podem 

ser acessadas no site www.tse.jus.br.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu início ao 

Projeto Biometria 2015, que levará o novo sistema a 79 

novos municípios do Estado. O Des. Jucimar Novochadlo, 

Presidente do TRE-PR já se reuniu com Prefeitos, Juízes 

Eleitorais e Chefes de Cartório, entre os meses de fevereiro 

e março, nos municípios de Ponta Grossa, Guarapuava,

PARTIDOS POLÍTICOS DEVEM FICAR ATENTOS PARA NOVAS 
REGRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TRE/PR LANÇA O PROJETO BIOMETRIA 2015
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Cascavel, Toledo, Arapongas, Apucarana, Cambé e Paranaguá, bem como da região metropolitana, em Colombo, 

Almirante Tamandaré, Pinhais e Piraquara, para tratar de assuntos relacionados aos trabalhos de revisão biométrica, 

que terão início já no próximo mês de maio. Esta primeira fase se estenderá até setembro e a segunda fase 

compreenderá o período de outubro de 2015 até janeiro de 2016. Quando finalizada esta expansão, o Paraná contará 

com cerca de 65% de seu eleitorado apto a votar em urnas biométricas já nas eleições de 2016. Os eleitores devem 

ficar atentos para as chamadas e prazos da Justiça Eleitoral para a revisão, sob pena de terem seu título cancelado.

No último dia 16 de março, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foi empossada a nova diretoria do 

Instituto Paranaense de Direito Eleitoral – IPRADE. O evento contou com a participação do Ministro Admar 

Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, que falou sobre os temas mais relevantes sobre a legislação eleitoral e a 

postura da jurisprudência do TSE nas últimas eleições. Tomaram posse os advogados do VG&P, Luiz Fernando 

Pereira, como coordenador de organização do V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, a ser realizado em 2016, 

e Luiz Eduardo Peccinin, como vice-presidente da Diretoria Executiva.

NOVA DIRETORIA DO IPRADE – INSTITUTO PARANAENSE DE 
DIREITO ELEITORAL – É EMPOSSADA
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Orientação Objetiva
Seção de Direito Eleitoral

 10 MARÇO, 2015

A Lei nº 12.891/2013 – batizada de “minirreforma eleitoral” – não pôde valer para as eleições gerais de 2014, já que 

sua promulgação se deu a menos de um ano do dia do pleito, em desconformidade com o art. 16 da Constituição. 

Para o pleito de 2016, contudo, as mudanças já serão plenamente aplicadas e, visando avaliar o impacto que cada 

uma delas efetivamente trará ao processo eleitoral, reservamos esta seção especial. 

Hoje, abordaremos as mudanças trazidas para a propaganda eleitoral na Internet, quais sejam: (i) a inserção do §3º 

ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições –; e (ii) a inserção dos §§1º e 2º ao art. 57-H, da mesma lei. 

A primeira mudança citada traz a seguinte redação: “sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao 

responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que 

contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.”

À primeira vista, a inclusão desse dispositivo não confere mudança significativa no processo jurisdicional eleitoral, 

contudo, extrai-se que o objeto do ilícito ali disposto – “ataques e agressões” – é muito mais amplo do que aqueles 

que preexistiam na legislação de regência. Antes, se fazia necessário que o ofensor publicasse texto e/ou montagem 

que fosse caluniosa; injuriosa; difamatória; e/ou sabidamente inverídica para que pudesse ser deferida sua remoção 

(além da concessão de direito de resposta). Tinha que ser literalmente criminosa.

Agora, muito ao contrário, o perigo que se vislumbra nessa nova redação é a sua subjetividade. É de se convir que os 

termos ataques e agressões conferem ao julgador do caso concreto amplo e irrestrito campo para permitir a 

remoção de conteúdo que se restrinja à mera crítica de gestão. E mais, o ataque – com a redação que está posta – 

pode ser sabidamente verídico (e não mais inverídico) e mesmo assim ter sua retirada determinada, caso esse fato 

MINIRREFORMA ELEITORAL: AS ÚLTIMAS MUDANÇAS NA 
LEI ELEITORAL QUANTO À PROPAGANDA 
ELEITORAL NA INTERNET
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macule a imagem de um político ou uma legenda. Logo, vislumbra-se grande risco de efetiva censura para 

publicações negativas na Internet nas próximas eleições. Caberá ao Judiciário contornar a subjetividade do 

legislador, para não violar o preceito basilar constitucional da liberdade de expressão.

Quanto à segunda mudança, possivelmente pensando no “uso sujo” da Internet para destruir uma campanha ou a 

imagem de um candidato, está válida a disposição da minirreforma que criminaliza e pune a contratação da  

conhecida “guerrilha cibernética”, ou seja, “a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade 

específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de 

candidato”, delito cuja pena é de detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15 a R$ 50 mil, para o candidato contratante, e 

de 6 meses a 1 ano e multa de R$ 5 a R$ 30 mil para o contratado. Aqui, para a procedência, será mais do que 

necessária a prova técnica-pericial.

Com estes novos dispositivos, em conjunto com o Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014), que obriga 

provedores de acesso e de aplicações a preservarem dados relativos aos acessos ou uso de seus serviços, caberá à 

Justiça Eleitoral garantir a rápida resposta às remoções de conteúdo e identificação de usuários infratores, e, a 

candidatos e partidos, a estruturação adequada de uma “equipe de inteligência” para monitoramento das principais 

redes sociais. Orienta-se, desde já, o registro imediato de qualquer conteúdo ofensivo por meio de atas notariais, 

insumos importantes a adoção das medidas cabíveis para apuração da autoria da fraude e remoção do conteúdo 

ilegal.
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Em um dos julgados recentes mais relevantes para o 

Direito Eleitoral está o Recurso Especial n.º 19847. 

Nele, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve, por 

unanimidade, decisão do Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio Grande do Sul (TRE-RS) que cassou o mandato do 

prefeito de Crissiumal, Walter Luis Heck (PSB), 

por abuso do poder econômico. Em julgado 

paradigmático, o prefeito e o vice foram cassados por 

oferecer, ainda no período pré-eleitoral, dinheiro e 

cargos públicos a dois candidatos a vereadores da 

coligação adversária para que desistissem de concorrer 

e os apoiassem.

Em seu voto, o ministro Dias Toffoli ressaltou não se 

tratar de um caso de compra de voto, mas de apoio 

político na pré-organização eleitoral. “É a negociação 

como se o apoio político fosse uma mercadoria 

comprável em dinheiro” e reconheceu que “este 

julgamento dá uma jurisprudência mais apertada, mais 

rigorosa no que diz respeito a esses acordos políticos 

envolvendo trocas não só de cargos, mas de favores e 

valores monetários”. Ao analisar a gravidade da 

conduta, a ministra Luciana Lóssio apontou que 

“candidaturas são instrumentos imprescindíveis para 

realização da democracia”, mas a negociata de apoio 

político como feita no caso, “as transforma em  

mercadoria, sujeitas ao abuso do poder econômico, 

que atenta contra a moralidade e a legitimidade do 

pleito”.

Cumpre aqui destacar, ainda, o julgado na Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral n.º 1588-36, em que o 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia cassou o 

mandato do governador eleito, Confúcio Moura 

(PMDB), em razão de ter, ainda na convenção 

partidária, fornecimento de alimentação e bebidas aos 

presentes, o que configurou, na visão da maioria do 

plenário, abuso de poder econômico e captação ilícita 

de sufrágio (compra de votos). 

Além das transformações recentes da legislação, que 

passaram a reconhecer expressamente a existência do 

pré-candidato nos casos de propaganda eleitoral 

(art.36-A da Lei Eleitoral), estes julgados revelam a 

postura cada vez mais intensa da Justiça Eleitoral de 

estender sua longa manus ao período anterior à 

campanha em si. A fiscalização da lisura e legitimidade 

das eleições e à proteção contra os atos abusivos do 

poder econômico e político não se limita aos três meses 

que antecedem o pleito, mas alcançam o período 

anterior à própria captação do voto, no momento das 

negociações de apoio e definição das candidaturas.

É ABUSIVA A NEGOCIATA DE APOIO E CANDIDATURAS DE 
ADVERSÁRIOS NO PERÍODO PRÉ-ELEITORAL EM TROCA 
DE DINHEIRO E CARGOS PÚBLICOS



Jurisprudência
Seção de Direito Eleitoral
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1. Inelegibilidade. Condenação por ato de improbidade 
administrativa.  Cumulação do enriquecimento 
ilícito com o dano ao erário

2. Inelegibilidade por rejeição de contas. Insanabilidade. 
Necessidade de má-fé.

“1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para a configuração da inelegibilidade da alínea l do inciso I do 

art. 1º da LC nº 64/90, é necessário que o candidato tenha sido condenado por ato doloso de improbidade 

administrativa, que implique, concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito (...)”.  

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 27838, Rel. Min.ª Luciana Lóssio, Publicação: DJE 24/02/2014)

“(...) 2.  Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 

64/1990, somente as que preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados:

i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a 

irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v) 

prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder 

Judiciário. 

 3.  Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha da jurisprudência do TSE, "a 

insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de 

má-fé e marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº 631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 30.10.2012). (...)”.

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27937, Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, 

Publicação: DJE Data 25/02/2015)
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“(...) 2. O abuso dos meios de comunicação resta evidenciado na utilização de periódico de grande circulação 

no município, com expressiva tiragem, que, ao longo de vários meses, desgasta a imagem de adversário, 

inclusive falseando a verdade.

3. A liberdade de imprensa, embora reconhecida como um dos pilares da democracia, não pode contra esta se voltar, 

por não ser direito absoluto.

4. Compete à Justiça Eleitoral velar pela moralidade no processo eleitoral (REspe nº 25.745/SP, Rel. Min. Carlos 

Ayres Britto, DJ de 8.8.2007). (...)”.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 93389, Relatora Min.ª Luciana Lóssio, Publicação: DJE Data 27/02/2015)

3. Abuso dos meios de comunicação. Jornal direcionado a 
denegrir a imagem de adversário político. 
Cassação do mandato.
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“ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE. (...)

 4. Configura grave abuso do poder político a utilização de eventual programa social (transporte de pessoas a 

fim de retirar carteira de identidade em município próximo) para, em passo seguinte, alcançar o objetivo 

final: a transferência fraudulenta de eleitores, devidamente reconhecida pela Justiça Eleitoral em processo 

específico, fato que, além de constar bem delimitado na inicial da representação eleitoral, acarretou o cancelamento 

de diversos títulos eleitorais, interferindo no processo eleitoral de 2012, em manifesta contrariedade ao princípio da 

impessoalidade previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

5. A normalidade e a legitimidade do pleito previstas no art. 14, § 9º, da Constituição Federal decorrem da ideia de 

igualdade de chances entre os competidores, entendida assim como a necessária concorrência livre e equilibrada 

entre os partícipes da vida política, sem a qual se compromete a própria essência do processo democrático, 

qualificando-se como violação àqueles princípios a manipulação de eleitorado.

 6. O abuso do poder político pode ocorrer mesmo antes do registro de candidatura, competindo a esta Justiça 

especializada verificar evidente conotação eleitoral na conduta, como a transferência eleitoral fraudulenta, que 

somente pode acontecer antes do fechamento do cadastro eleitoral, no mês de maio do ano da eleição, nos termos do 

art. 91 da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual "nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será 

recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição". Precedentes. (...)

 8. Recursos providos parcialmente para afastar a aplicação de multa por conduta vedada. Mantida a cassação por 

abuso do poder político”.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 68254, Relator Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE Data 23/02/2015)

4. Abuso de poder político. Programa social para retirar 
identidades. Transferência fraudulenta de títulos eleitorais. 
Cassação dos mandatos.
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“(...) 1.  A jurisprudência firmada por este Tribunal nas eleições de 2014 é no sentido de que a competência para 

julgar as contas de gestão de prefeito é do Tribunal de Contas. Ressalva de entendimento pessoal.  2.  

Irregularidades em procedimentos licitatórios: ausência de pesquisa de mercado e exigência de que o 

interessado declare estar de acordo com todos os termos do edital. Falta de planejamento administrativo, 

segundo o TCE. Ausência de dano ao erário. Vício formal ou conduta culposa. Inelegibilidade decorrente de 

rejeição de contas públicas. Não caracterização”.  

(TSE, Recurso Ordinário nº 67938, Rel. Min. Gilmar Mendes, Publicado em Sessão, Data 27/11/2014)

5. Inelegibilidade. Rejeição das contas pelo TCE. Falhas em 
processo licitatório por falta de planejamento e que 
não tenham causado lesão
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI Nº 8.429/92 
– LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável a qualquer agente público – inclusive agentes políticos –, assim 

como ao terceiro que tenha se beneficiado com o ato de improbidade, seja ele pessoa física ou jurídica.

Existem três espécies de improbidade administrativa: a que gera enriquecimento ilícito (art. 9º), a que causa dano ao 

erário¹ (art. 10) e a que decorre da violação dos princípios da Administração Pública (art. 11). Apesar de Lei prever 

algumas condutas específicas, qualquer conduta que se enquadre em um destes três conceitos genéricos pode 

caracterizar improbidade. 

Para cada espécie, a lei prevê uma gradação de pena (art. 12), a qual engloba: i) perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio; ii) ressarcimento integral do dano; iii) perda da função pública; iv) suspensão dos 

direitos políticos de 3 a 10 anos; v) pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, 

2 vezes o valor do dano ou até 100 vezes o valor da remuneração; vi) proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 a 10 anos.

O acusado de improbidade administrativa ainda pode sofrer com a indisponibilidade liminar de seus bens e com o 

afastamento preventivo do cargo, medidas estas que podem ser aplicadas antes mesmo da defesa prévia.

Também convém destacar que, por aplicação da Lei da Ficha Limpa, os que foram condenados à suspensão dos 

direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado lesão ao patrimônio público e

Orientação Objetiva

 ¹Erário: patrimônio público
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enriquecimento ilícito ficarão inelegíveis desde a condenação pelo Tribunal de Justiça (ainda que caiba recurso aos 

Tribunais Superiores) até o prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. Isso significa que, se o Tribunal de 

Justiça condenar um agente à suspensão dos direitos políticos no ano de 2015, mas a ação só terminar e o 

cumprimento da sentença se iniciar em 2020 (em razão de recursos às instâncias superiores), o agente ficará 

inelegível de 2015 até 2033.

Estas breves considerações são suficientes para demonstrar a gravidade das consequências que podem decorrer de 

uma ação de improbidade. Assim, importante que os agentes públicos estejam atentos ao que vem decidindo os 

Tribunais para que pautem suas decisões de forma a minimizar riscos. 

Veja a Lei de Improbidade comentada com decisões no site do Superior Tribunal de Justiça 

(http://www.stj.jus.br/SCON/legaplic/toc.jsp?materia=%27Lei%208.429/1992%20(Lei%20de%20improbidade%20administrativa)%27.mat.) 

Busque em Pesquisas > Legislação Aplicada > Lei nº 8.429/1992 

DICA

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 IN
T

ER
N

ET



Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE EM PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial 

manifestado contra acórdão que, por não vislumbrar a presença de dolo ou culpa na conduta dos réus, manteve 

sentença que julgou improcedente o pedido, em Ação Civil Pública, na qual o Ministério Público Federal postula a 

condenação dos agravados pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na ilegalidade de 

procedimento de inexigibilidade de licitação para a contratação de serviço de avaliação de imóveis de propriedade 

do ora agravante. II. No caso, o agravante alega, em síntese, que "desde a origem, vem sustentando a desnecessidade 

de se perquirir acerca do elemento volitivo para a caracterização do ato improbidade, a atrair a aplicação da Lei 

8.249/92, vez que, no seu entendimento, a lei respectiva, ao caracterizar como ato de improbidade a dispensa 

indevida da licitação, gera uma presunção absoluta de ilicitude da conduta" (fl. 3.167e). III. 

Em se tratando de improbidade administrativa, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso 

mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do 

agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos 

eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE 

ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; STJ, REsp 1.273.583/SP, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014. IV. Agravo Regimental improvido”. 

(STJ, AgRg no REsp 1397590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Publicação: DJe Data 05/03/2015)

Jurisprudência
Seção do Administrador Público

1. Improbidade administrativa. Inexigibilidade de licitação. 
Obrigatoriedade do dolo do agente
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“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os atos de improbidade descritos no art. 11 da Lei 8.429/92 

dependem da presença de dolo, ainda que genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano 

para a administração pública ou enriquecimento ilícito do agente. 2. Hipótese em que a instância ordinária - 

soberana na apreciação da matéria fático-probatória - concluiu pela inexistência do elemento subjetivo doloso na 

conduta do agente público. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à presença do elemento subjetivo doloso na 

conduta, demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso 

especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido”. 

(STJ, AgRg no AREsp 186.734/MG, Rel. Ministra Marga Tessler, Primeira Turma, Publicação: DJe Data 

17/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.AGRAVO RETIDO: 

EXTINÇÃO DO FEITO POR INAPLICABILIDADE DA LEI 8429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS E 

EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL SOBRE OS MESMOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. APLICAÇÃO DA LEI PARA AGENTES 

POLÍTICOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 

EXORDIAL SUSCINTA MAS COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 282 DO CPC. 

AGRAVO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMPROVADA. 

DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 10, VIII DA LEI 8429/92. DANO IN

2. Improbidade administrativa. Ofensa aos princípios da 
administração pública. Necessidade de dolo.

3. Improbidade administrativa. Dispensa indevida de 
procedimento licitatório (art. 10, VIII, da Lei n.º 8.429/92). 
Desnecessidade do dano ao erário.
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RE IPSA. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. PENAS DE MULTA CIVIL REDUZIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EXCESSIVA. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO”.  

(TJPR, 5ª C.Cível, Apelação n.º 1290608-8, Relator Dr. Carlos Mansur Arida, julgado em 17/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO 1. CARGO EM 

COMISSÃO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 9º, COM 

INCURSO NAS SANÇÕES DESCRITAS NO ART. 12, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 8.429/92. PENA DE 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FATO 2. CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL 

QUE COMPROVA QUE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A CERTO PERÍODO APURADO, O 

SERVIDOR NÃO PRESTOU SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO 

ESPECÍFICA DAS ATIVIDADES PRESTADAS. RESTITUIÇAO AO ERÁRIO. DEVIDA. ATO DE 

IMPROBIDADE CONFIGURADO. SANÇÕES DESCRITAS NO ART. 9°, COMBINADO COM O ART.12, 

INCISO I, AMBOS DA LEI 8.429/92. PENA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. FATO 3. 

AGENTE POLÍTICO QUE CONCORREU PARA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO SERVIDOR. 

ART. 10, INCISOS I E XII, E SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12, INCISO II, AMBOS DA LEI 8.429/92. 

MINISTÉRIO PÚBLICO. MULTA CIVIL. CONDENAÇÃO. RECURSO 1 PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO 2 NÃO PROVIDO. RECURSO 3 NÃO PROVIDO”. 

(TJPR, 5ª C.Cível, Apelação n.º 1278277-9, Rel. Des. Nilson Mizuta, Julgado em 17/03/2015)

4. Improbidade administrativa. Acumulação indevida de cargos 
públicos. Restituição do dano ao erário.
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