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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 não é sanar todas as dúvidas que surgem na vida administrativa, muito menos esgotar 
todos os temas jurídicos polêmicos do direito pátrio. O conteúdo aqui trazido busca apenas 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. 

Na seção de Jurisprudência é possível encontrar julgados mais recentes dos tribunais pátrios (regionais e superiores), a 
m de revelar o posicionamento dos órgãos judiciais acerca dos temais mais polêmicos do Direito Eleitoral e 
Administrativo. A seção de Orientação Objetiva busca realizar apontamentos diretos sobre assuntos corriqueiros da 
carreira pública, seja dentro ou fora do exercício do mandato eletivo, bem como alertar o Administrador em torno de 
matérias de relevante interesse para a boa condução da estrutura administrativa. Por m, o presente caderno traz as 
últimas notícias de fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial relevância ao gestor público.
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Notícias
Seção de Direito Eleitoral

Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público  5

O Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 17 de setembro, por 

maioria e nos termos do voto do ministro relator, Luiz Fux, “julgou 

procedente em parte o pedido formulado na Ação Direta de Incons-

titucionalidade (ADI) 4650 para declarar a inconstitucionalidade 

dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pesso-

as jurídicas às campanhas eleitorais”. O Tribunal rejeitou a modu-

lação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por não ter 

alcançado o número de votos exigidos pelo artigo 27 da Lei 

9.868/99, e, consequentemente, a decisão aplica-se às eleições de 

2016 e seguintes, a partir da sessão de julgamento, independentemente da publicação do acórdão. Com relação às 

pessoas físicas, as contribuições ficam reguladas pela legislação em vigor. 

A ação, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra dispositivos da Lei das 

Eleições (Lei 9.504/1997) e da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995), foi tema de uma audiência pública reali-

zada em 2013, convocada pelo relator, ministro Luiz Fux, e começou a ser julgada pelo Plenário em dezembro 

daquele ano. Na sessão desta quinta, foram apresentados os votos dos ministros Teori Zavascki, que fez comple-

mentação de voto proferido anteriormente, das ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia e do decano da Corte, minis-

tro Celso de Mello. O ministro Edson Fachin não votou por suceder o ministro Joaquim Barbosa.

O ministro Teori Zavascki, que já havia votado em 2013, apresentou na sessão desta quinta uma complementação 

de seu voto. De acordo com ele, a maneira mais segura de se reduzir conflitos entre interesses públicos e privados, 

com menor número de consequências imprevistas, pode ser o acréscimo da explicitação de novas vedações às

STF PROÍBE DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS A 
CAMPANHAS ELEITORAIS
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hipóteses já previstas no artigo 24 da Lei 9.504/1997 e no artigo 31 da Lei 9.096/1996, uma vez que a Constituição 

oferece padrões normativos inteligíveis, que impedem que a política seja praticada em benefício de clientes 

preferenciais da administração pública.
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CÂMARA CONCLUI VOTAÇÃO DA MINIRREFORMA 
ELEITORAL E MANTÉM DOAÇÃO DE EMPRESAS A PARTIDOS

A Câmara dos Deputados concluiu na sessão de 09 de setembro a votação de mais uma minirreforma eleitoral. Os 

deputados mantiveram a doação de empresas a partidos políticos e os limites a essas doações. A matéria foi enviada 

à sanção da presidente Dilma Rousseff, que tem 15 dias úteis para sancionar, integral ou parcialmente, o texto apro-

vado. Com esse prazo, as novas regras poderão valer já para as eleições municipais do ano que vem.

O Plenário aprovou parcialmente o texto do Senado para o projeto de lei 5735/13. Em relação aos limites de gastos 

de campanha, a Câmara manteve o texto do Senado que mudou o percentual para as campanhas a cargos proporcio-

nais, fixando também para o cargo de deputado federal o teto de 70% do maior gasto contratado nas eleições anterio-

res em cada circunscrição (estado ou município).

SETEMBRO, 2015



O relatório do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) 

muda as leis de partidos políticas (9.096/95) e das elei-

ções (9.504/97) e o Código Eleitoral (4.737/65), alte-

rando vários itens, como tempo gratuito de rádio e TV, 

prazo de campanha, prestação de contas e quantidade 

de candidatos, por exemplo. Dentre elas, vale desta-

car:

Limite de doação: mantendo a autorização de doa-

ções por pessoas jurídicas a partidos políticos, além do 

limite de doação na lei atual, de até 2% do faturamento 

bruto da empresa no ano anterior à eleição, o texto 

prevê que as doações totais poderão ser de até R$ 20 

milhões e aquelas feitas a um mesmo partido não pode-

rão ultrapassar 0,5% desse faturamento. 

Já o limite de doações de pessoas físicas continua a ser 

10% de seus rendimentos brutos no ano anterior à elei-

ção. Fora desse montante estão as doações estimáveis 

em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou 

imóveis de propriedade do doador, cujo teto o projeto 

aumenta de R$ 50 mil para R$ 80 mil reais de valor 

estimado.

O candidato, entretanto, poderá usar recursos próprios 

limitados à metade do teto para o cargo ao qual con-

correrá. Atualmente, o teto é o limite de gastos de cam-

panha definido pelo partido.

Doações de empresas: As empresas contratadas para 

realizar obras, prestar serviços ou fornecer bens a 

órgãos públicos não poderão fazer doações para cam-

panhas na circunscrição eleitoral de onde o órgão esti-

ver localizado.

Assim, por exemplo, empresas que atuem em um 

determinado estado e tenham contrato com um órgão 

estadual não poderão doar para campanhas a cargos 

nesse estado (governador ou deputado estadual), mas 

poderão doar para campanhas a presidente da Repú-

blica. Aquela que descumprir a regra está sujeita à 

mesma penalidade de multa e proibição de contratar 

com o poder público.

Janela de desfiliação: Uma das principais mudanças 

aprovadas, por meio de um destaque do PSB, incluiu 

uma janela de 30 dias para desfiliação sem perda do 

mandato, válida antes do prazo de filiação antecipada

Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público  7
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exigida. Esse prazo de filiação também mudou, de um 

ano antes das eleições para seis meses anteriores ao 

pleito.

Esse destaque prevê outras duas “justas causas” para a 

desfiliação sem perda do mandato: mudança substan-

cial ou desvio reiterado do programa partidário e 

grave discriminação política pessoal, já presentes na 

Resolução n.º 22.610 do TSE, que disciplina a matéria 

desde 2007.

Propaganda no rádio e TV: Quanto ao tempo de pro-

paganda eleitoral em rádio e TV, o projeto diminui de 

45 para 35 dias o período em que ela deve ser transmi-

tida pelas emissoras antes das eleições gerais ou muni-

cipais. No caso das eleições gerais, o tempo total na 

semana passa de 810 minutos semanais para 790 ou 

796 minutos, conforme haja renovação de 1/3 ou 2/3 

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram por unanimidade na sessão do dia 22 de setembro a 

criação da Rede Sustentabilidade (REDE). A Corte considerou que a legenda cumpriu no julgamento desta noite a 

exigência de caráter nacional quanto ao apoio de eleitores à sua criação. Este foi o único requisito que levou à rejei-

ção do registro da sigla no julgamento ocorrido em 3 de outubro de 2013. Ao aprovar o registro, o Tribunal determi-

nou que a agremiação altere alguns artigos de seu estatuto partidário que estão em desacordo com a legislação elei-

toral. A REDE terá o número 18 nas urnas eletrônicas.

do Senado. Nas eleições municipais, o tempo semanal 

passa de 390 para 610 minutos, distribuídos entre pre-

feito e vereador.

Mesmo com o aumento semanal do tempo, aquele des-

tinado aos blocos de propaganda diminui e são 

aumentadas as inserções de 30s ou 60s, que passam a 

ser exibidas ainda aos domingos (70 minutos diários).

Debates eleitorais: ao contrário da legislação atual, 

que garante nos debates a presença de todos os candi-

datos com representação na Câmara dos Deputados, 

agora somente têm garantida sua participação os can-

didatos de partidos com mais de 9 representantes na 

Câmara, sendo facultativa a presença dos demais. 

Além disso, as regras para cada debate deverão ser 

aprovadas por, no mínimo, 2/3 dos candidatos.

TSE DEFERE REGISTRO DA REDE SUSTENTABILIDADE 
(REDE) E DO PARTIDO NOVO (PN), MAS NEGA 

OUTROS DOIS PEDIDOS

SETEMBRO, 2015
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Já na sessão do dia 15 de setembro, o TSE havia apro-

vado a criação do Partido Novo (PN). Nas urnas, o 

número da legenda será o 30. A decisão foi tomada por 

maioria, vencida a ministra Maria Thereza de Assis 

Moura. Além das 492 mil assinaturas entregues ao 

TSE, o Novo fundou nove diretórios estaduais (em 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito San-

to, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ron-

dônia e Rio Grande do Norte) e quatro núcleos de 

apoio (no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 

Pernambuco). Para obter o registro, a legislação elei-

toral exige o apoio de pelo menos 486.480 eleitores.

Por outro lado, na mesma sessão, o TSE negou, tam-

bém por unanimidade, o registro do Partido pela Aces-

sibilidade e Inclusão Social (PAIS), seguindo o voto 

do relator, ministro Henrique Neves. O ministro con-

siderou que o partido não apresentou todos os docu-

mentos exigidos pela legislação eleitoral para a obten-

ção do registro definitivo: “elementos insuficientes ao

exame do pedido de registro”, não só em relação à 

ausência da comprovação de apoio mínimo, e, mesmo 

“oportunizada a diligência, não houve a complemen-

tação da documentação necessária”, afirmou. 

Mesma sorte teve o Partido Nacional Corinthiano 

(PNC). Na sessão do dia 24 de setembro, a unanimida-

de do plenário do TSE negou o pedido de registro da 

sigla não ter cumprido os requisitos legais para a sua 

criação. O relator do processo, ministro Henrique 

Neves, informou que a legenda protocolou o pedido 

de registro no TSE desacompanhado de quase todos 

os documentos necessários e, mesmo abrindo prazo 

de 10 dias para que as exigências fossem preenchidas, 

isso não aconteceu.

Após estes deferimentos, o Tribunal Superior Eleito-

ral chega ao número de 34 partidos políticos registra-

dos e, portanto, habilitados a lançarem candidatos já 

para as eleições de 2016.  
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EM CAUSA DO VG&P, TRE/PR AFASTA ACUSAÇÃO DE ABUSO 
DE PODER RELIGIOSO ELEITORAL
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julgou improcedente investigação judicial eleitoral por 

suposto abuso do poder econômico, político e religioso 

movida pelo Ministério Público Eleitoral em face do depu-

tado federal Evandro Rogério Roman, do prefeito de 

Siqueira Campos, Fabiano Lopes Bueno, do candidato a 

deputado estadual, Juraci Luciano da Silva (Jura) e do 

Padre Reginaldo Aparecido Manzotti. 

No caso, inicialmente o Ministério Público Eleitoral sustentou suposto abuso de poder político e econômico em 

razão de missa realizada no município de Siqueira Campos em 22 de setembro de 2014 pelo padre Reginaldo Apare-

cido Manzotti, celebração que teria ocorrido com o suporte direto de Fabiano Lopes Bueno, Prefeito Municipal de 

Siqueira Campos, para a promoção da candidatura de Juraci Luciano da Silva e Evandro Rogério Roman, candida-

tos a deputado estadual e federal, respectivamente, nas eleições 2014. Todavia, em sede de alegações finais, o órgão 

ministerial passou a sustentar a tese de abuso de poder religioso pelos investigados.

Para o relator, Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, “inexistente prova segura e incontroversa do alega-

do abuso de poder político ou econômico, tampouco de que os fatos narrados tiveram influência na legitimidade do 

processo eleitoral, é de rigor a improcedência da representação”. Frisa ainda que “no caso em apreço, a missa que 

ocorreu não teve qualquer característica de showmício. Não houve participação direta de candidatos, não houve 

menção a candidaturas, não houve pedido de votos, não houve sequer menção ao período eleitoral. Denota-se que 

ocorreu mera celebração, originada de pedido dos religiosos de Siqueira Campos, inteiramente organizada pelo 

grupo católico da Rota do Rosário com a participação do Padre Reginaldo Manzotti”. 

O voto de improcedência foi acompanhado pela unanimidade dos membros da Corte.

SETEMBRO, 2015



No dia 27 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por 

quatro votos a três, julgou procedentes as duas ações movidas por 

Marques Batista de Abreu (PTB) contra os deputados eleitos 

Marcio José Machado Oliveira (Missionário Marcio Santiago) 

(estadual, do PTB, pela Coligação Avante Minas) e Franklin 

Roberto de Lima Souza (pastor Franklin) (federal, do PTdoB, pela 

Coligação +Minas) e o pastor evangélico Valdemiro Santiago de 

Oliveira. Com isso, o mandato dos parlamentares foi cassado e foi 

declarada a inelegibilidade dos três por um período de oito anos.

 As ações foram movidas sob o fundamento de abuso de poder político, de autoridade e religioso, em razão de 

evento de cunho religioso na Praça da Estação, em Belo Horizonte, às vésperas das Eleições 2014. Os dois 

candidatos investigados estiveram no evento e panfletaram material de campanha, bem como foram levados ao 

palco pelo pastor Valdemiro, que pediu votos aos milhares de fiéis presentes. A estrutura do evento, para um público 

de 15 a 25 mil pessoas, foi custeada pela Igreja Mundial do Poder de Deus, com shows e fretamento de transporte. 

Para a divulgação do evento, foram utilizados o site da Igreja, redes sociais, busdoor, além de sua transmissão ao 

vivo pela TV Mundial e pela internet. Alegou-se, ainda, o abuso de poder religioso, uma vez que houve 

“atrelamento de pedido de votos a crenças e práticas religiosas”.

Votaram pela procedência da ação o desembargador Domingos Coelho e os juízes Maria Edna Veloso, Paulo 

Abrantes e Maurício Ferreira, que afirmou: “existem estudos recentes acerca de uma nova figura de abuso no direito 

eleitoral denominada de abuso de poder religioso”. Para o magistrado, o conjunto probatório demonstra que o 

evento religioso foi utilizado com motes políticos e que “é inegável que os investigados Marcio Santiago e Franklin 

Souza foram os beneficiários do abuso econômico levado a efeito pelo Apóstolo Valdemiro Santiago, na medida em 

que este, líder religioso que é, conclamou os fiéis a votarem nos candidatos de sua predileção, que se encontravam 

ao seu lado”. 

TRE/MG CASSA DEPUTADOS POR ABUSO DE PODER 
EM EVENTO RELIGIOSO

Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público  11
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COMISSÃO DO SENADO APROVA TEXTO BASE DA 
REFORMA POLÍTICA

Na quarta-feira, 19 de agosto, a comissão especial do 

Senado Federal que analisa a reforma política aprovou 

o texto base do senador Romero Jucá (PMDB-RR) 

para o projeto de lei aprovado na Câmara que modifica 

a legislação eleitoral, partidária e política. São dez 

sugestões de mudanças apresentadas pelos senadores 

que serão examinadas uma a uma. Assim que a vota-

ção na comissão for finalizada o projeto segue para o 

Plenário do Senado, em regime de urgência.

O relator Romero Jucá (PMDB-RR) incorporou ao 

projeto da Câmara propostas já aprovadas tanto na 

comissão como no Senado, além de sugestões do Tri-

bunal Superior Eleitoral e de outros senadores.  O 

propósito das alterações, conforme esclareceu Jucá, 

foi o de agilizar a aprovação reforma no Congresso 

Nacional para que pelo menos parte das mudanças 

possa valer para as eleições municipais do ano que 

vem.

As regras para o financiamento das campanhas políti-

cas estão no projeto aprovado. Além dos limites já 

existentes atualmente, relacionados aos rendimentos 

auferidos no ano anterior ao do pleito, alguns senado-

res avaliam ser importante estabelecer um limite no

valor das doações. Essa questão, inclusive, é um dos 

temas que serão analisados na próxima terça-feira 

(25/8). Uma das emendas a serem votadas foi apresen-

tada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e prevê 

um teto de R$ 100 mil para as doações das pessoas 

físicas e de R$ 10 milhões para as empresas.

Outra questão aprovada é sobre as coligações nas elei-

ções proporcionais — deputados federais, estaduais e 

distritais além de vereadores. O texto prevê que a dis-

tribuição de vagas neste tipo de eleição respeitará o 

quociente eleitoral por partido mesmo quando houver 

coligação. Os partidos que não alcançarem o quocien-

te não poderão concorrer às sobras de vagas. A ideia é 

evitar que campeões de votos elejam candidatos com 

votação pífia. Por outro lado, cria a possibilidade da 

federação de partidos, quando dois ou mais partidos se 

juntarem para atuar como se fossem uma única agre-

miação.
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RECURSO SOBRE COMPETÊNCIA PARA JULGAR CONTAS 
DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM CASOS DE 
INELEGIBILIDADE SERÁ APRECIADO PELO STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) definirá qual é o órgão competente – Poder Legislativo ou Tribunal de Contas – 

para julgar as contas de chefe do Poder Executivo que age como ordenador de despesas. A matéria constitucional, 

em debate no Recurso Extraordinário (RE) 848826, teve repercussão geral reconhecida em votação unânime do 

Plenário Virtual da Corte.

O RE questiona acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que indeferiu, ao autor do recurso, registro de 

candidatura para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2014 em razão da rejeição, pelo Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Ceará (TCE-CE), das contas que prestou quando era prefeito. Ele sustenta que não 

houve irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, como previsto no artigo 1º, 

inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar (LC) nº 64/1990. Também alega que, enquanto prefeito, a rejeição de suas 

contas, ainda que na qualidade de ordenador de despesas, somente poderia ocorrer pela Câmara de Vereadores, e 

não pelo Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 31, parágrafo 2º; 71, inciso I; e 75, todos da Constituição 

Federal.

Ao julgar a causa, o TSE entendeu que a inelegibilidade prevista na alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº 

64/90 pode ser examinada a partir de decisão irrecorrível dos tribunais de contas que rejeitam as contas do prefeito
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quando este agir como ordenador de despesas “diante da ressalva final da alínea g do inciso I do artigo 1º da LC 

64/90”. Ainda de acordo com a decisão do TSE, o não recolhimento de contribuições previdenciárias constitui 

irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, apta a configurar a causa de 

inelegibilidade prevista no mencionado dispositivo da LC nº 64/90. 

O ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo, manifestou-se no sentido de reconhecer a repercussão geral 

da questão constitucional. Ele observou que a definição do órgão competente para julgar as contas “assume 

particular importância quando se constata que sua rejeição, por irregularidade insanável, gera inelegibilidade do 

agente público”. Segundo o ministro, acórdãos da Segunda Turma do STF assentam a competência exclusiva do 

Legislativo para julgar as contas do chefe do Executivo, ainda que se trate de contas de gestão (Rcl 14310). De outro 

lado, ressaltou que a Primeira Turma (Rcl 11478) e o Plenário (Rcl 11479) tem precedentes em sentido contrário. “É 

preciso que a Corte dê à questão um tratamento uniforme”, avaliou, ao acrescentar, portanto, que a presente questão 

constitucional “tem o potencial de refletir no julgamento de inúmeros outros processos, a recomendar sua 

apreciação pela Suprema Corte”.

O Tribunal Superior Eleitoral realizou no dia 13 de agosto, em seu edifício-sede, em Brasília, audiência pública com 

o objetivo de coletar sugestões e propostas de contribuição à minuta de resolução que disciplina a criação, a 

organização, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. A proposta de resolução apresentada e 

debatida na audiência busca compilar em apenas um texto todas as normas e entendimentos firmados acerca do 

tema, além de esclarecer e interpretar aspectos que possam causar dúvidas em eleitores e representantes de partidos 

políticos. A minuta de resolução aborda a organização, funcionamento, criação e registro das legendas em âmbito 

regional e nacional, bem como o apoiamento dos eleitores, a regulamentação do registro dos atos partidários junto à 

Justiça Eleitoral, o programa e o estatuto das agremiações e a fusão, incorporação e extinção de partidos, entre 

outros pontos. O ministro Henrique Neves apresentou aos participantes da reunião o “Sistema de Apoiamento a 

Partido em Formação”, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE.

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, TSE RECEBE SUGESTÕES 
PARA RESOLUÇÃO SOBRE CRIAÇÃO DE NOVOS PARTIDOS

 14 SETEMBRO, 2015
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O objetivo da ferramenta é padroni-

zar as informações relativas ao apoi-

amento de eleitores à criação de par-

tidos e facilitar o acesso e controle 

desses dados, possibilitando maior 

agilidade à conferência das assinatu-

ras e, consequentemente, à análise 

dos processos de pedido de registro 

de legenda partidária.

Dentre os pontos da minuta de reso-

lução mais debatidos pelos partici-

pantes da audiência está a proibição 

de que eleitores já filiados a partidos 

políticos apoiem a criação de novas 

agremiações. O dispositivo, previs-

to na Lei nº 13.107/2015, estabelece 

que somente será “admitido o regis-

tro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoi-

amento de eleitores não filiados a partido político (...)”. Segundo o parágrafo 1° do artigo 12 da proposta de resolu-

ção apresentada hoje, “não serão aceitos no momento do pré-cadastramento nomes de eleitores que constem nos 

registros da Justiça Eleitoral como filiados a partido político ou que já tenham sido previamente cadastrados como 

apoiadores da respectiva agremiação”. 

Ainda foram apresentadas sugestões acerca dos seguintes assuntos: a forma de localização e acompanhamento das 

assinaturas de apoio do eleitor; a obtenção do apoio de cada eleitor por meio de formulário preenchido em duas vias 

idênticas, ficando uma com a agremiação e a outra com a Justiça Eleitoral; o prazo de cinco dias, a contar da publica-

ção em cartório ou no site do TSE, para impugnação dos dados constantes das listas ou formulários de apoiamento; e 

a validade máxima de 90 dias para as anotações relativas aos órgãos provisórios das legendas em formação, entre 

outros. 
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TSE DECIDE QUE REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUE GARANTIA 
DEFERIMENTO DE REGISTRO DEVE SER ARGUIDA 

EM AIME OU RCED

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por maio-

ria, afirmou que a via adequada para arguir a descons-

tituição de diploma decorrente da inelegibilidade de 

seu detentor é a ação de impugnação de mandato ele-

tivo (AIME) ou o recurso contra expedição de diplo-

ma (RCED). O tribunal ainda decidiu que a revogação 

de liminar que suspendia a inelegibilidade de candi-

dato, permitindo o seu registro de candidatura e poste-

rior diplomação por ter logrado êxito no pleito, não 

tem como efeito imediato o desfazimento da diploma-

ção.

Na hipótese, o TSE apreciou recurso especial eleitoral 

interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional de São Paulo que manteve a decisão do juiz 

eleitoral, desconstituindo a diplomação do recorrente 

em razão da revogação da liminar suspensiva de sua 

inelegibilidade, o que permitiu o deferimento do 

registro de candidatura nas eleições de 2012, com fun-

damento no que dispõe o art. 26-C, § 2º, da Lei Com-

plementar nº 64/1990 (“§2º Mantida a condenação de 

que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão 

liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o 

registro ou o diploma eventualmente concedidos ao 

recorrente”).

O  Ministro Gilmar Mendes, vencedor, ressaltou inici-

almente que os provimentos liminares possuem real-

mente caráter precário, mas, no caso, a revogação da 

cautelar suspendendo a inelegibilidade não pode ter 

efeito imediato sobre o exercício do mandato, sob 

pena de gerar instabilidade no sistema de mandatos. 

Ele enfatizou que a inelegibilidade verificada após a 

diplomação não possui o condão de desconstituir o 

diploma conferido ao candidato, que, na ocasião, pre-

enchia todos os requisitos legais.

O ministro ressaltou que a cassação do diploma 

somente poderia se efetivar em sede de ações próprias, 

como a ação de impugnação de mandato eletivo 

(AIME) ou o recurso contra expedição de diploma 

(RCED).
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TSE REAFIRMA QUE NÃO CABE AÇÃO DE 
INFIDELIDADE QUANDO PARTIDO EXPULSA PARLAMENTAR

Ao responder uma consulta apresentada pelos deputados federais Jean Willys (PSOL-RJ) e Chico Alencar (PSOL-

RJ), o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirmou a jurisprudência segundo a qual não cabe ao partido 

propor ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária quando a legenda expulsa o parlamentar. No caso, 

foi questionado o seguinte: “Em caso de expulsão de mandatário de cargo eletivo por descumprimento do estatuto e 

programa partidário, o partido pode reivindicar seu mandato na Justiça Eleitoral?”

O relator da consulta, ministro Gilmar Mendes, destacou que a matéria já foi apreciada pelo TSE em processos ante-

riores. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que seria incabível a propositura de ação de perda de 

cargo eletivo por desfiliação partidária se o partido expulsa o mandatário da legenda, pois a questão alusiva a infide-

lidade partidária envolve o desligamento voluntário da agremiação”, enfatizou o relator ao destacar que a consulta 

deve ser considerada prejudicada.
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TSE AFASTA CASSAÇÃO E 
INELEGIBILIDADE DE PREFEITO DE PALHOÇA (SC)

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afastou por una-

nimidade de votos a cassação e a inelegibilidade do prefeito de 

Palhoça (SC), Camilo Nazareno Pagani, acolhendo em parte 

recurso apresentado pelo candidato eleito. Porém, o Tribunal man-

teve multa aplicada a Pagani por utilizar a Associação Viver 

Palhoça, por ele mantida, para distribuir bens e serviços à popula-

ção em período proibido pela legislação eleitoral. 

Ao dar parcial provimento ao recurso, o relator, ministro Henri-

que Neves, afirmou que o parágrafo 11 do artigo 73 da Lei das 

Eleições (Lei nº 9.504/1997) tem “caráter absoluto”. O dispositivo proíbe, no ano da eleição, a execução por entida-

de vinculada nominalmente a candidato, ou por ele mantida, de qualquer programa social da administração, incluin-

do os autorizados em lei, já em execução orçamentária no exercício anterior. 

“Se o TRE [SC] assentou que a Associação Viver Palhoça era mantida pelo recorrente [Camilo Pagani] e que houve 

distribuição de bens e serviços no período vedado, a revisão de tal entendimento demandaria o reexame de provas, 

inviável de ser realizado no âmbito do recurso especial. Conduta vedada do artigo 73, parágrafo 11, caracterizada. 

Multa mantida”, disse o ministro Henrique Neves. 

O ministro acrescentou, porém, que a sanção de cassação dos diplomas dos candidatos deve ser afastada diante da 

falta de norma que a autorize. “Na linha da jurisprudência desta Corte, não compete à Justiça Eleitoral analisar práti-

cas que podem consubstanciar atos de improbidade administrativa e não estão diretamente relacionadas com os 

pleitos eleitorais. A rápida tramitação de projeto de lei, dois anos antes das eleições, e as circunstâncias que levaram 

à elaboração de convênio, cuja execução se iniciou no ano anterior ao das eleições, não representam, no caso, corre-

lação direta com as eleições municipais”, destacou o relator.
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Orientação Objetiva

Alheio ao trâmite da PL nº 5.735-D, de 2013, cujo texto final redigido pela Câmara dos Deputados recentemente 

seguiu para análise do Senado Federal, prosseguimos¹ analisando aquelas alterações legislativas devidamente 

promulgadas e que inevitavelmente serão aplicadas nas eleições de 2016 (assim previstas na Lei nº 12.891/2013).

O tema de hoje é o novo prazo para substituição de candidatos majoritários em campanhas eleitorais.

A cada nova eleição, era comum acompanhar julgamentos da Justiça Eleitoral, em que se questionava as 

substituições de candidatos a cargos majoritários promovidas às vésperas do pleito, em situações que poderiam 

configurar, ao menos em tese, fraude à lei.

Em verdade, aproveitando-se da possibilidade legal de substituição de candidatos na iminência das eleições, alguns 

partidos políticos e coligações, por exemplo, postulavam o registro de aspirantes a cargos públicos eletivos 

manifestamente inelegíveis, para substituí-los em data próxima ao dia D.

Tal prática, muitas das vezes, gerava compreensível confusão no eleitorado, assim atingido pela alteração repentina 

do cenário eleitoral até então existente, e, o que é pior, pela carência de instrumentos capazes de, em pouco tempo, 

propagar, com a necessária eficiência, a informação de que o verdadeiro concorrente ao pleito já não é mais aquele 

que, por tanto tempo, se apresentara aos eleitores como candidato.

¹ Nas edições anteriores abordamos aquilo que mudou em termos de Internet (ed. 1); o fim do fenômeno conhecido como dupla filiação (ed. 

2); e as novas regras para contratação de pessoal em campanha (ed. 3).

Minirreforma eleitoral: O prazo para a substituição de 
candidatos majoritários

Seção de Direito Eleitoral
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Da análise dos recentes julgados exarados pelo TSE, era possível extrair uma tendência da Corte de desconsiderar, 

ao menos no bojo dos processos de registros, discussões relacionadas a supostas fraudes na substituição de 

candidatos, ao passo que “nas eleições majoritárias, o prazo de dez dias para a substituição é contado do fenômeno 

que a viabiliza, podendo ocorrer até à véspera do certame”.²

Tal postura, manifestada quando do enfrentamento dos questionamentos judiciais que lhe foram dirigidos até então, 

decorreu da aplicação objetiva do comando normativo que se extraía do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 9.504/97³, 

que não obstava expressamente a substituição de candidatos às vésperas das eleições, desde que observado o prazo 

de dez dias, a contar do fato ou da notificação da decisão judicial que motivou a substituição.

Com a minirreforma eleitoral, contudo, mais precisamente no parágrafo 3 º do artigo 13 da Lei 9.504/97, temos que 

“tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for 

apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição 

poderá ser efetivada após esse prazo”.

Dessa forma, por força da alteração colacionada alhures, a Lei das Eleições passou a prever um marco temporal 

objetivo de necessária observância para que seja possível a substituição de candidatos majoritários antes da 

realização do certame.

²  Trecho da ementa do acórdão do REspe 54.440/SP, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, Relator designado Min. Marco Aurélio, DJe de 

27/06/2013.

³  “A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser 

requerido até 10 (dez) dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição”.
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Não há como afirmar que a fixação desse prazo colocará fim aos pedidos de registro de candidatos notoriamente 

inelegíveis para posterior substituição, nem de outras manobras jurídicas utilizadas para tirar algum proveito 

eleitoral, mas o fato é que o ajuste legislativo realizado pela Lei 12.891/13 poderá minimizar, de forma 

verdadeiramente substancial, os impactos negativos que a disciplina anterior causava à livre manifestação do 

eleitor.

Com efeito, o prazo de 20 dias se revela razoável para que se possa informar o eleitorado de uma dada circunscrição 

sobre a substituição de candidatos majoritários, bem como para que a Justiça Eleitoral possa fazer as alterações 

necessárias nas urnas eletrônicas a serem utilizadas no dia do pleito, reduzindo-se, com isso, os casos de votação 

equivocada, fenômeno que, como dito anteriormente, era relativamente corriqueiro quando existente a possibilida-

de legal outrora vigente.

Vale dizer, neste ínterim, que o Tribunal Superior Eleitoral bem tentou fazer a normativa atual já valer para o pleito 

de 2014, reproduzindo o dispositivo no art. 61, §2º, da Resolução nº 23.405/2014.

4Contudo, na prática, um dos poucos casos submetidos ao exame da Justiça Eleitoral fora refutado , porquanto, 

segundo o STF, “resolução do TSE não pode [...] contrariar a lei e a Constituição, seja exigindo, em matéria eleito-

ral, o que a lei não exigira ou proibira, ou distinguindo onde o próprio legislador não distinguira”.

E, como bem apontado nas colunas anteriores, a Lei nº 12.891 foi publicada em 11 de dezembro de 2013, dentro, 

portanto, do período de um ano antecedente à Eleição Geral de 5 de outubro de 2014. Incide, na espécie, a vedação 

prevista no art. 16 da CF (princípio da anualidade eleitoral), tornando inaplicável, via de consequência, à Eleição de 

2014, o prazo de 20 dias estabelecido na nova lei e reproduzido em resolução.

Certo é que, diferentemente dos pleitos pretéritos, nas quais não se tinha qualquer parâmetro temporal fixando 

prazo máximo para apresentação do pedido de substituição antes da eleição, tudo leva a crer que o pleito de 2016 

contará com essa importante novidade normativa, a qual, ao que tudo indica, contribuirá para minimizar os efeitos 

perversos que as substituições de candidatos majoritários ocasionavam.

4  TRE-GO. RCAND nº 373413. Acórdão nº 15342, de 20/10/2014. 
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Jurisprudência

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIJE. 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO 

AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. CONTAMI-

NAÇÃO. DEMAIS PROVAS. DESPROVIMENTO.

1.  A teor da jurisprudência desta Corte, a gravação 

ambiental somente é viável mediante autorização judi-

cial e quando utilizada como prova em investigação 

criminal ou processo penal, sendo a proteção à privaci-

dade direito fundamental estabelecido na Constituição 

Federal (Precedentes: REspe nº 344-26/BA, Rel. Min. 

Marco Aurélio, de 16.8.2012 e REspe nº 602-30/MG, 

de minha relatoria, DJe de 17.2.2014), salvo quando 

realizada em local público, que não é a hipótese dos 

autos.

2.  Tendo a gravação sido realizada em local privado - 

dentro da residência de quem gravou sem o conheci-

mento dos demais -, afigura-se inaplicável o novo 

entendimento jurisprudencial firmado no REspe n° 

637-61/MG, segundo o qual a gravação ambiental, sem 

a referida autorização judicial, é lícita quando realizada 

em ambientes públicos, admitindo-a como meio de 

prova contra a parte em processo cível-eleitoral. Enten-

dimento sobre o qual guardo ressalva.

3.  Provas derivadas de gravação ambiental ilícita não 

se prestam para fundamentar condenação por abuso 

dos poderes econômico e político, porquanto ilícitas 

por derivação.

 4.  Agravo regimental não provido”.

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 14189, Relatora Min. 

Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE Data 14/08/2015)

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DO PODER 

ECONÔMICO. COMPRA DE APOIO POLÍTICO. 

CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1.  A negociação de apoio político, mediante o ofereci-

mento de vantagens com conteúdo econômico, confi-

gura a prática de abuso do poder econômico, constitu-

indo conduta grave, pois exorbita do comportamento 

esperado daquele que disputa um mandato eletivo e que 

deveria fazê-lo de forma equilibrada em relação aos 

demais concorrentes (REspe nº 198-47/RJ, de minha 

relatoria, DJe de 3.2.2015).

Seção de Direito Eleitoral
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 2.  A aferição da gravidade, para fins da caracterização do abuso de poder, deve levar em conta as circunstâncias do 

fato em si, não se prendendo a eventuais implicações no pleito, muito embora tais implicações, quando existentes, 

reforcem a natureza grave do ato.

 3.  Agravo regimental desprovido”.

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 25952, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 

14/08/2015)

“CONSULTA. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007. MANDATO POLÍTICO. 

SENADOR. SISTEMA MAJORITÁRIO. NÃO APLICAÇÃO.

1. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Inconstitucionalida-

de nº 5081/DF, "a perda do mandato em razão da mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo siste-

ma majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor".

2. Consulta respondida negativamente”.

(TSE, Consulta nº 8271, Acórdão de 25/06/2015, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE Data 20/08/2015)
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“EMENTA: ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL - AUSÊNCIA DE 

REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DOAÇÕES ESTIMADAS DO USO DE 10 (DEZ) 

VEÍCULOS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DOS RECIBOS 

ELEITORAIS E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PROPRIEDADE DOS 

VEÍCULOS- IRREGULARIDADES INSANÁVEIS - CONTAS DESAPROVADAS.

1.  A entrega dos termos de cessão, desacompanhados dos recibos eleitorais e dos comprovantes de propriedade dos 

veículos, é insuficiente para comprovar a origem das receitas e afronta os artigos 10 e 45, III, da Resolução TSE nº 

23.406/2014, sendo forçosa a desaprovação das contas.

2.  Desaprovação das contas.”

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 230953, Relator Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Publicação: DJ Data 24/08/2015)
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Notícias
Seção do 
Administrador Público

Considerando a independência entre as esferas cível, penal e admi-

nistrativa, a Administração Pública pode instaurar processo admi-

nistrativo disciplinar e aplicar a pena de demissão independente-

mente da existência de condenação penal sobre o fato analisado. 

Com esse entendimento, o ministro Teori Zavascki, do Supremo 

Tribunal Federal, manteve demissão de uma ex-servidora do 

Ministério Público Federal.

No Mandado de Segurança, a ex-servidora questionava ato, expe-

dido pelo procurador-geral da República, que a demitiu. A autora alegava que não podia ter sido demitida, com base 

na prática de ato equivalente a tipo penal, sem que houvesse prévia condenação judicial transitada em julgado. Por 

isso, pedia a concessão do MS para que fosse determinada sua reintegração ao cargo, declarando nulo processo 

administrativo disciplinar.

No entanto, de acordo com o ministro Teori Zavascki, o ato de demissão da servidora também foi fundado no artigo 

132, inciso IX, da Lei 8.112/1990, atinente à revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Em sua 

decisão, ele lembrou que na jurisprudência do Supremo há precedentes no sentido de que o Poder Público não pode 

aplicar ao servidor a pena de demissão em razão da prática de ato de improbidade administrativa ou de crime contra 

a Administração Pública sem que haja prévia sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de ofensa ao 

princípio da presunção de inocência. Neste sentido, citou o RMS 24.699 e o MS 21.310. No entanto, conforme o 

relator, tal discussão é totalmente dispensável para solucionar o caso concreto, em razão de o ato de demissão ter 

sido feito com base em dispositivo da Lei 8.112/1990.

DEMISSÃO ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO DISCIPLINAR 
INDEPENDE DE CONDENAÇÃO PENAL
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BANCO NÃO TERÁ DE RESSARCIR COFRES PÚBLICOS POR 
PAGAMENTO A “FANTASMAS”

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) rejeitou recurso do Ministério Público do Rio 

Grande do Norte e manteve decisão da Justiça local 

que isentou o Banco do Brasil e um de seus gerentes de 

qualquer responsabilidade pelo pagamento de verbas 

a servidores públicos estaduais “fantasmas”. 

Seguindo o voto do relator, ministro Humberto Mar-

tins, a turma entendeu que rever as conclusões do Tri-

bunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) exi-

giria revolvimento de provas, o que não é viável em 

recurso especial. A corte de origem considerou que o 

prejuízo ao erário não foi causado pelo banco ou por 

seu empregado.

De acordo com o Ministério Público, entre 1995 e 

2002, o então vice-governador teria adulterado a folha 

de pagamentos para que fossem pagas gratificações de 

representação de gabinete em nome de vários empre-

gados domésticos de sua família, “desviando dinheiro 

público em proveito próprio”. A fraude, segundo a 

acusação, teria contado com a participação de uma 

servidora pública e de um gerente do banco, onde os 

cheques-salário foram recebidos por pessoas diferen-

tes dos destinatários.

Ao julgar a apelação do MP, o TJRN entendeu que 

nem o banco nem o gerente causaram danos ao erário, 

tipificados no artigo 10 da Lei 8.429/92. O ministro 

Humberto Martins destacou em seu voto que a confi-

guração dos atos de improbidade administrativa pre-

vistos no artigo 10 exige a presença de um pressuposto 

objetivo, o efetivo dano ao erário. Conforme ressaltou 

o ministro, com base na avaliação do TJRN sobre as 

provas do processo, a responsabilidade do banco era 

apenas pagar os servidores. O fato de o pagamento ter 

sido feito a terceiros sem procuração configurou, no 

máximo, infringência às normas internas do banco, o 

que não implica obrigação de ressarcir o erário nem dá 

margem a condenação por ato de improbidade.
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PAULO MALUF É CONDENADO A PAGAR R$ 128 MILHÕES 
À CIDADE DE SÃO PAULO

Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público  27

O deputado federal Paulo Maluf foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$ 128 milhões aos 

cofres públicos. A punição é pelo uso, à época em que era prefeito da capital paulista (1993-1996), do símbolo de 

sua campanha, “administração Paulo Maluf”, como marca oficial da administração municipal.

A decisão foi proferida pelo juiz Fausto José Martins Seabra, da 3ª Vara da Fazenda Pública. Maluf já havia sido 

condenado por improbidade administrativa nesse caso em 2006, após uma ação popular. A Justiça considerou que 

ele fez promoção pessoal com recursos públicos, ao adotar como símbolo da administração municipal o desenho de 

um trevo de quatro folhas formado por quatro corações.

Foi o mesmo símbolo que ele utilizou em sua campanha eleitoral em 1992, quando se elegeu prefeito. Todos os 

recursos de Maluf foram negados, e a discussão agora abordava os critérios de cálculo da indenização. A assessoria 

de Maluf disse que seus advogados vão recorrer da decisão a instâncias superiores.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo disse que vai adotar “as medidas necessárias para identificar bens do ex-

prefeito que possam ser bloqueados para garantir o pagamento da indenização”.

Tribunal de Justiça São Paulo
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SERVIDOR NÃO PRECISA DEVOLVER VALOR INDEVIDO QUE 
ELE RECEBEU DE BOA-FÉ

A Administração não pode descontar na folha de 

pagamentos de servidor dinheiro que ele rece-

beu, de boa-fé, junto com o salário, mesmo que 

esse valor seja indevido ou tenha sido pago a 

mais por erro da Administração.

Com essa fundamentação, a 1ª Turma do Tribu-

nal Regional Federal da 1ª Região confirmou 

sentença de primeiro grau que, nos autos de man-

dado de segurança impetrado por um servidor 

público federal, determinou à União que não 

efetivasse quaisquer descontos na sua folha de 

pagamento de valores que lhe teriam sido pagos 

indevidamente.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, citou jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “a interpretação errônea da Administração que resulte em pagamento indevido 

ao servidor acaba por criar-lhe uma falsa expectativa de que os valores por ele recebidos são legais e definitivos, daí 

não ser devido qualquer ressarcimento”.

O relator também destacou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Segurança 256.641/DF, enten-

deu ser insuscetível de devolução a percepção de vantagem indevidamente paga pela Administração ao servidor 

quando houver: “presença de boa-fé do servidor; ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para 

a concessão da vantagem impugnada; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência, 

no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; interpretação razoável, embora 

errônea, da lei pela Administração”.
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Seção do 
Administrador Público Jurisprudência

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRA-

TIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETI-

ÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRI-

MENTO. ATUAÇÃO DOLOSA. DANO AO ERÁ-

RIO. COMPROVAÇÃO. A contratação direta pela 

administração pública, pela via da inexigibilidade de 

licitação, por se caracterizar exceção à regra de licitar, 

deve-se ater estritamente aos ditames normativos capa-

zes de conferir lastro de legalidade e facilitar o seu con-

trole interno e externo pelos órgãos competentes. O 

descumprimento das orientações constantes de 

parecer emanado da Procuradoria-Geral do Distri-

to Federal, órgão de assessoramente jurídico, impli-

ca ao gestor a responsabilidade direta pelas ilicitu-

des comprovadas no contrato administrativo que 

ratifica. A contratação destituída de embasamento 

jurídico ainda denota clara violação ao artigo 38, pará-

grafo único da Lei das Licitações e Contratos. A acusa-

ção de que os envolvidos agiram dolosamente restou 

comprovada processualmente, haja vista os elementos 

de convicção arrostados, que certificam: a tentativa do 

direcionamento de licitação, por meio de projeto básico 

elaborado de forma genérica e confessadamente inspi-

rado pela metodologia do serviço prestado pela empre-

sa beneficiária; a ausência de planilha analítica da 

justificativa dos preços pelos produtos e serviços 

adquiridos; a inexistência de ampla pesquisa mercado-

lógica que comprovasse a inviabilidade de competição; 

a justificativa insuficiente da singularidade do objeto a 

ser contratado; a inexistência de parâmetros de preços 

capazes de possibilitar a justificação dos custos do 

contrato; as declarações falaciosas prestadas mais de 

uma vez, em que se afirma o cumprimento das orienta-

ções da PGDF; o testemunho prestado em sede de cola-

boração premiada, em que é afirmado o acerto do con-

trato com o então governador do Distrito Federal. A 

contratação irregular, com fraude à licitação, caracteri-

za o ato ímprobo tutelado pelo artigo 10, VIII, da Lei de 

Improbidade Administrativa, bem como gera a obriga-

ção, pela parte beneficiária, de devolver o montante 

indevidamente recebido, quando imputável pelos víci-

os insanáveis constantes do ajuste que entabulou (arti-

go 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993). Não se 

altera a sanção imposta individualmente pelos atos de 

improbidade administrativa, quando essas têm respal-

do no comando do artigo 12, II, da Lei nº 8.429/1992, 

estão fundamentadas e se revelam proporcionais à gra-

vidade das condutas perpetradas”. 

(TJ/DF, Apelação n.º 20090111993953, Relator Des. Esdras Neves, Data 

20/05/2015)
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“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR 

DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ADVOCACIA.

- Deve ser rejeitada, liminarmente, a ação civil pública quando os elementos de convicção submetidos à apreciação 

do julgador demonstram, de plano, a inexistência de ato de improbidade administrativa.

- A dispensa de licitação que abrange a contratação de serviço de advocacia para prestação de serviços com 

conteúdo e importância diferenciados é lícita, haja vista quando existe a notória especialização e a Adminis-

tração necessita dispor de margem discricionária para, fundado na confiança ínsita ao contrato de mandato, 

eleger a sociedade profissional que melhor lhe aprouver”.

(TJ/MG, AI n.º 1.0637.13.004021-4/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, Data 12/05/2015
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