
Caderno de

& do Administrador Público
Direito Eleitoral

Produção do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados

JULHO DE 2015

ANO 1, NÚMERO 03

www.vgpadvogados.com.br  

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 S
IT

E 
P
LA

N
A

LT
O

 



Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público
é uma publicação bimestral do Vernalha Guimarães & Pereira Advogados

Edição 3,  Ano 1, Julho de 2015

VG&P Advogados ©

Direção Geral

Luiz Fernando Pereira
Fernando Vernalha Guimarães

Desenvolvido pelo Departamento de Direito Eleitoral & do Administrador Público VG&P

Luiz Eduardo Peccinin
Paulo Henrique Golambiuk
Bruna Licia Pereira Marchesi
Mariana Costa Guimarães 

Projeto Gráfico e Diagramação

Luiz André Velasques

www.vgpadvogados.com.br

Para receber o informativo, enviar sugestões e contribuições ou ainda contatar-nos, 
basta enviar um email para contato@vgpadvogados.com.br ou luiz.peccinin@vgpadvogados.com.br



APRESENTAÇÃO

Luiz Eduardo Peccinin

Coordenador do Departamento de Direito Eleitoral e do Administrador Público
Vernalha Guimarães & Pereira Advogados Associados

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
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O Senado instalou no último dia 23 de junho uma comissão de 29 

senadores que vai conduzir as discussões sobre a reforma política. 

O encontro para definir as ações do grupo reuniu a maioria dos 

líderes na Casa e, na saída, o discurso foi bastante parecido.  O 

relator da comissão, Romero Jucá (PMDB-RR), garantiu que a 

proposta a ser aprovada pelo Senado estará focada em verdadeiras 

transformações nas regras do sistema político, bem como em mais 

transparência. Jucá afirmou que vai trabalhar em consonância com 

a Câmara dos Deputados que já começou a votar a reforma: “a intenção é ampliar o texto da Câmara. Vamos votar 

algumas matérias já aprovadas lá, mas inovar em outras, inclusive diminuindo os custos das campanhas. Não 

adianta só discutir financiamento de campanha, sem debater o tamanho das campanhas”, afirmou Jucá.

Além dos gastos com as campanhas e da cláusula de barreira, um dos pontos importantes da reforma política a ser 

analisada pelos senadores são as coligações partidárias. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado (GO), já se 

manifestou a intenção de acabar com a possibilidade de coligações nas eleições proporcionais, que são aquelas para 

a escolha de vereadores, deputados estaduais e deputados federais, proposta esta que é vista com simpatia até pelo 

líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral (PT-MS).

Ao mesmo tempo em que há a urgência de aprovar normas já para 2016, a comissão terá um prazo mais extenso para 

analisar com mais profundidade e mais calma as regras que valerão para a campanha eleitoral de 2018. Daqui três 

anos o Brasil volta às urnas para escolher presidente da República, deputados federais, distritais e estaduais, além de 

senadores.

COM COMISSÃO PRÓPRIA, SENADO JÁ COMEÇA A DISCUTIR 
PEC DA REFORMA POLÍTICA
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O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 330 votos a 141 e 1 abstenção, o financiamento privado de 

campanhas com doações de pessoas físicas e jurídicas para os partidos políticos e com doações de pessoas físicas 

para candidatos. O texto aprovado é uma emenda à reforma política (PEC 182/07) apresentada pelo líder do PRB, 

deputado Celso Russomanno (SP), que atribui a uma lei futura a definição de limites máximos de arrecadação e dos 

gastos de recursos para cada cargo eletivo. Pela emenda, o sistema permanece misto – com dinheiro público do 

Fundo Partidário e do horário eleitoral gratuito – e privado, com doações de pessoas e empresas. 

Ao colocar na Constituição a permissão para doação de empresas a partidos, a intenção dos deputados é impedir que 

esse modelo de financiamento seja colocado na ilegalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A doação de 

empresas, autorizada por lei, é questionada por uma ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Seis ministros do STF já votaram contra o modelo de financiamento. 

A aprovação da emenda se deu apenas um dia após o plenário da Câmara ter rejeitado a proposta de financiamento 

privado de campanhas eleitorais, o que foi alvo de protestos de deputados do PT, PC do B e PSOL, que chamaram de 

“manobra” do presidente Eduardo Cunha a nova votação do tema. 

CÂMARA APROVA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL AO 
FINANCIAMENTO PRIVADO DE PARTIDOS
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O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 

10 de junho, por 348 votos a 110, o mandato de cinco 

anos para todos os cargos eletivos. A mudança, 

prevista em emenda aglutinativa à proposta da 

reforma política (PEC 182/07, do Senado), cria uma 

regra de transição pela qual, nas eleições de 2018, os 

mandatos de deputados (distritais, estaduais e 

federais), de governadores e de presidente da 

República ainda serão de quatro anos. Vale lembrar 

que no dia 28 de maio, a Câmara já havia aprovado o 

fim da reeleição para Presidente da República, 

governadores e prefeitos.

O mandato de prefeitos e vereadores eleitos em 2016 

também continuará a ser de quatro anos. Essa 

definição teve o voto favorável de 419 deputados e 8

contra. Assim, apenas em 2020 valerá o mandato de 

cinco anos nas eleições municipais e em 2022 para as 

eleições gerais. No caso dos senadores, aqueles eleitos 

em 2018 terão nove anos de mandato para que, em 

2027, as eleições gerais sejam com mandatos de cinco 

anos também para o Senado. O mandato atual de 

senadores é de oito anos.

Por outro lado, após aprovar o mandato de cinco anos, o 

Plenário rejeitou, por 225 votos a 220, emenda que 

previa a coincidência das eleições municipais e gerais. 

Dessa forma, pelo fato de o mandato passar a ser um 

número ímpar, haverá pleitos a cada dois ou três anos: 

em 2016 (municipais) ,  2018 (gerais) ,  2020 

(municipais), 2022 (gerais), 2025 (municipais), 2027 

(gerais), 2030 (municipais) e sucessivamente. 

CÂMARA APROVA MANDATO DE CINCO ANOS PARA TODOS 
OS CARGOS ELETIVOS, MAS REJEITA PROPOSTA DE SUA 
COINCIDÊNCIA E UNIFICAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público  7
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A perda de mandato por desfiliação partidária 

não se aplica aos eleitos pelo sistema 

majoritário, como os senadores e chefes do 

Executivo. A regra vale apenas para quem ocupa 

cargos proporcionais, como é o caso dos 

deputados. Foi o que decidiu o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade ajuizada contra a 

resolução do Tribunal Superior Eleitoral que 

trata da perda de mandato por desfiliação 

partidária.

O Pleno seguiu à unanimidade o voto do ministro Luis Roberto Barroso, relator. Ficou fixada a seguinte tese: “O 

sistema majoritário tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. As características do sistema 

majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato frustre a vontade do eleitor e 

vulnere a soberania popular”. Para Barroso, o princípio da perda de mandato por infidelidade partidária para casos 

de cargos proporcionais “significa o corolário da vontade popular”. Mas nos casos de cargos majoritários, em que é 

eleito quem tem mais votos, a fidelidade partidária é, na verdade, uma violação à soberania do voto popular, 

segundo Barroso. “Imaginem um senador que foi eleito com mais de um milhão de votos. Ele decide mudar de 

partido e perde o cargo. O mandato passa para o suplente, que não recebeu nenhum voto e, muitas vezes, nem é 

conhecido de seu eleitor”.

A decisão teve especial relevância pois um dia antes do julgamento, em 26 de maio, o Partido dos Trabalhadores 

protocolou um pedido para que o mandato da senadora Marta Suplicy fosse transferido para o segundo suplente, 

após sua desfiliação sem justa causa. Com a decisão do STF, a pretensão do PT foi derrubada.

PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE 
NÃO VALE PARA CARGOS MAJORITÁRIOS, DIZ STF
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CÂMARA APROVA NOVA MINIRREFORMA ELEITORAL 
COM MUDANÇAS NAS DOAÇÕES PRIVADAS 
AOS PARTIDOS POLÍTICOS

MINIRREFORMA ELEITORAL TAMBÉM ALTERA REGRAS DA 
PROPAGANDA NO RÁDIO E TV E DOS DEBATES ELEITORAIS

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 

14 de julho o projeto de lei da minirreforma eleitoral 

(PL 5735/13), que altera a Lei Eleitoral (9.504/97), a 

Lei dos Partidos Políticos (9.096/95) e o Código 

Eleitoral (4.737/65) e propõe limites a doações de 

empresas e também regulamenta aspectos da reforma 

política (PEC 182/07).

No tópico de doações, o relator disciplina limites 

seguindo a permissão para doações de empresas 

privadas a partidos, item constante da reforma 

política. 

Além do limite na lei atual de as empresas doarem até 

2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição, as 

doações totais poderão ser de até R$ 20 milhões, e 

aquelas feitas a um mesmo partido não poderão

ultrapassar 0,5% desse faturamento. Todos os limites 

precisam ser seguidos ao mesmo tempo. Além disso, as 

empresas contratadas para realizar obras, prestar 

serviços ou fornecer bens a órgãos públicos não 

poderão fazer doações para campanhas na cir-

cunscrição eleitoral de onde o órgão estiver localizado. 

O limite de doações de pessoas físicas a candidatos e a 

partidos continua a ser 10% de seus rendimentos brutos 

no ano anterior à eleição. 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 de 

valor estimado. O candidato, entretanto, poderá usar 

recursos próprios limitados à metade do teto para o 

cargo ao qual concorrerá. 

Quanto ao tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV, o projeto de lei da minirreforma eleitoral (PL 5735/13) 

diminui de 45 para 35 dias o período em que ela deve ser transmitida pelas emissoras antes das eleições gerais ou 

municipais. 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 do Senado. 

Já nas eleições municipais, o tempo semanal passa de 390 

para 610 minutos, distribuídos entre prefeito e vereador. 

Mesmo com o aumento semanal do tempo, aquele destinado 

aos blocos de propaganda diminui e são aumentadas as 

inserções de 30 segundos ou 60 segundos, que passam a ser 

exibidas ainda aos domingos (70 minutos diários).

Da mesma forma, o projeto também redistribui o tempo entre 

os partidos. Do total, 90% serão rateados proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos 

Deputados e outros 10% distribuídos igualitariamente. A grosso modo, aumenta de cerca de 88% para 90% o tempo 

daqueles com representação e diminui de 11% para 10% o tempo da distribuição igualitária.

Entretanto, nas coligações para eleições majoritárias, emenda aglutinativa do deputado Leonardo Picciani (PMDB-

RJ) limitou a distribuição proporcional do tempo de propaganda ao tempo conseguido com as seis maiores 

bancadas dessa coligação. Nas eleições proporcionais, a distribuição de 90% do tempo valerá a soma de todas as 

bancadas na Câmara dos Deputados.

O tempo de propaganda partidária fora do período de campanha ganha novas regras. O acesso será limitado aos 

partidos que tenham ao menos um congressista. Para os partidos com até nove deputados federais, será concedido 

um programa em cadeia nacional e outro em cadeia estadual a cada semestre, ambos com cinco minutos cada. Os 

partidos com mais de dez deputados federais terão dez minutos de programa. Atualmente, todos os partidos têm 

programas de 20 minutos.

As inserções, atualmente fixadas em um tempo total de 40 minutos por semestre, passam a ser de dez minutos para 

os partidos com até nove deputados e de 20 minutos para os com dez ou mais deputados.

Por fim, a presença nos debates promovidos pelas emissoras de rádio e TV é garantida, pelo projeto somente aos 

candidatos de partidos com mais de nove deputados federais. Entretanto, as regras propostas que definam o número 

de participantes dos debates terão de ser aprovadas pelo mínimo de 2/3 dos candidatos ou dos partidos (eleição 

proporcional).
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O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou 

que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) julgue a 

Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela “Coligação 

Todos por Minas” - que apoiou Pimenta da Veiga, candidato do 

PSDB derrotado no pleito para o governo estadual no ano passado 

-, após a devida instrução probatória. Na ação, a coligação acusa o 

governador eleito, Fernando Pimentel (PT), e seu vice, Antônio 

Andrade, de abuso de poder político e autoridade e de prática de 

conduta vedada a agente público, e afirma que sua candidatura foi 

impulsionada por “impressionante estratégia eleitoral de uso ilegal da 

máquina pública federal”. A ação teve seu seguimento negado em primeira 

instância sob o argumento de que os fatos narrados não coincidiam com a documentação juntada aos autos, o que foi 

confirmado pelo TRE-MG.

Na ação, a coligação derrotada afirma que, de fevereiro a maio de 2014, com apoio direto da presidente Dilma 

Rousseff, o então pré-candidato Fernando Pimentel participou de eventos oficiais em sete cidades mineiras com o 

objetivo de obter benefícios eleitorais em decorrência da execução de programas sociais do Governo Federal. 

Segundo a coligação Todos por Minas, Pimentel teve papel de protagonista nos eventos, nos quais teria sido dado 

tratamento não só como pré-candidato, mas como responsável pela concessão dos benefícios sociais.

Segundo o Ministro Gilmar Mendes, “existem elementos suficientes a exigir a abertura da fase de instrução do feito, 

medida esta que se mostra consentânea com a natureza grave dos fatos, e que, ao cabo, serve não ao investigante ou 

aos investigados, mas sim ao processo, como meio de viabilizar a efetiva prestação da jurisdição”. Ainda na 

decisão, o ministro diz que as notícias de suposta prática de abuso do poder político em meio a inaugurações ou 

eventos públicos têm recebido atenção especial da Justiça Eleitoral, razão pela qual juízes e tribunais eleitorais, por 

cautela, têm optado por abrir a fase de instrução probatória antes de se pronunciarem sobre o mérito da demanda, 

sendo uma excepcionalidade indeferir a inicial da ação sem abrir a fase probatória.

MINISTRO GILMAR MENDES DETERMINA NOVO 
JULGAMENTO DE AÇÃO CONTRA GOVERNADOR DE MG

Caderno de Direito Eleitoral & do Administrador Público  11
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MANTIDA CASSAÇÃO DE PREFEITO DE PASSAGEM (RN) POR 
TRANSFERÊNCIA DE ELEITORES

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram nesta terça-feira (23), por unanimidade, manter a 

cassação do prefeito de Passagem, no agreste do Rio Grande do Norte. José Pereira Sobrinho e sua vice, Josefa 

Cristiane Dionízio Chacon, foram acusados de transferência ilegal de eleitores para Passagem, aliciando-os de 

outros municípios mediante a doação de terrenos públicos e o fornecimento de transporte e documentos inidôneos 

para fins de comprovação de domicílio eleitoral.

O relator, ministro Henrique Neves, conduziu o voto no sentido de manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE-RN) que determinou a cassação por abuso de poder político e econômico. De acordo com o relator, as práticas 

das condutas atribuídas aos então candidatos prejudicam a legitimidade e a normalidade das eleições.

No caso, disse Henrique Neves, o abuso ficou caracterizado na grande transferência de eleitores, mais de 600 para 

um município com cerca de 2,8 mil habitantes, em 2010. Nas eleições de 2012 havia 4,8 mil habitantes.

O segundo ponto analisado pelo ministro foi o fornecimento de documentos inidôneos, o que caracteriza também 

abuso de poder. Disse que o fornecimento de transporte aos eleitores transferidos de outros municípios foi feito por 

veículos custeados pelos cofres públicos, como ambulâncias e ônibus escolar.

JULHO, 2015
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TSE APRIMORA MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO DE 
CONTAS PARTIDÁRIAS E ELEITORAIS

A cada eleição o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

aprimora o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 

(SPCE) para facilitar e acelerar o exame das 

prestações de contas de campanha. “Em relação a 

contas de campanha, hoje temos um sistema integrado 

com a Receita Federal e com os bancos, pelo qual 

recebemos os extratos eletrônicos de campanha”, 

informa o chefe da Assessoria de Exame de Contas 

Eleitorais e Partidárias (Asepa) do TSE, Eron Pessoa.

Para as eleições municipais de 2016, o Tribunal 

buscará avançar ainda mais no processo de 

transparência do financiamento eleitoral. Para o 

próximo pleito, o Tribunal trabalha para que os saldos 

dos extratos eletrônicos das contas bancárias 

eleitorais, que são extratos públicos e compõem o 

processo de prestação de contas, passem a ser 

publicados na internet, em razão do planejamento 

estratégico do TSE no combate à corrupção, aprovado 

na Resolução nº 23.439. “Assim, qualquer interessado 

poderá comparar o que o candidato declara em termos 

de receita e despesa com o que efetivamente está 

ocorrendo na sua conta bancária”, ressalta Eron.

No caso das prestações de contas anuais partidárias - 

aquelas que os partidos com registro no TSE devem 

apresentar até o dia 30 de abril do ano seguinte ao 

exercício -, também haverá novidades. A Resolução nº 

23.432, aprovada em 30 de abril de 2014, obriga a partir 

das contas de 2015 (entregues até 30 de abril de 2016) 

todos os diretórios partidários, em qualquer nível de 

direção (nacional, estadual ou municipal), a utilizar o 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), da 

Receita Federal do Brasil.

“Toda parte de registro contábil será feita pelos partidos 

neste sistema. Esses dados serão encaminhados 

inicialmente para a Receita Federal, que fará uma 

análise prévia da estruturação contábil do partido. O 

resultado desta apuração será enviado, também de 

forma eletrônica, para a Justiça Eleitoral”, informa o 

chefe da Asepa, acrescentando que o procedimento 

permitirá uma análise mais rápida das contas, evitando 

inclusive os processos físicos (em papel).
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Orientação Objetiva

Dando sequência ¹ ao estudo da chamada minirreforma eleitoral (Lei nº 12.891/2013, agora a ser complementada 

pela PL 5735/2013), abordaremos hoje uma novidade diretamente relacionada às prestações de contas. Trata-se dos 

limites para contratação de cabos eleitorais, tema que até então jamais havia sido regulado. Antes das alterações 

introduzidas pela minirreforma, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) baseava-se única e tão somente no art. 22 da 

Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/90) para julgar processos relativos ao assunto, considerando que a 

contratação excessiva de cabos eleitorais configura abuso de poder econômico, mas sem, para tanto, aferir de 

maneira objetiva o excesso ante a falta de previsão legal.

Até a sanção da Lei nº 12.891, o tema era abordado na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) apenas sob o aspecto 

trabalhista, conforme o que está disposto no art.100: “a contratação de pessoal para prestação de serviços nas 

campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes”.

Já a minirreforma, por seu turno, estabelece determinados limites para que candidatos contratem os serviços de tais 

colaboradores. Com a introdução do art. 100-A na norma, “a contratação direta ou terceirizada de pessoal para 

prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais 

observará” certos limites, “impostos a cada candidato”.

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

(ed. 2).

Minirreforma eleitoral: limites para a contratação de cabos 
eleitorais e suas exceções

 14 JULHO, 2015

Seção de Direito Eleitoral
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Os limites são definidos a partir de uma relação proporcional entre o número de eleitores dos municípios e a 

quantidade de cabos eleitorais que poderão ser contratados². As regras valem para a disputa a todos os cargos 

eletivos, sejam eles majoritários ou proporcionais.

Além disso, na prestação de contas de campanha, os candidatos que contratarem cabos eleitorais serão “obrigados a 

discriminar nominalmente as pessoas contratadas, com indicação de seus respectivos números de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)” (art. 100-A, §4º). Todavia, este dispositivo foi revogado pela minirreforma do 

PL 5735/2013, pendente de apreciação pelo Senado.

Os candidatos que descumprirem os limites agora estabelecidos estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 299 

do Código Eleitoral, segundo o qual, são considerados crimes eleitorais “dar, oferecer, prometer, solicitar ou 

receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para 

conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita”. A pena para a prática de tais crimes é de 

reclusão de até quatro anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Ficam excluídos dos limites fixados pela minirreforma “a militância não remunerada, pessoal contratado para 

apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados 

dos candidatos ou dos partidos e coligações”.

² “Art. 100-A (...) I - em Municípios com até 30.000 (trinta mil) eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do eleitorado; II - nos demais 

Municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso I, acrescido de 1 (uma) contratação para cada 1.000 

(mil) eleitores que exceder o número de 30.000 (trinta mil). § 1o As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos 

cargos a: I - Presidente da República e Senador: em cada Estado, o número estabelecido para o Município com o maior número de eleitores; 

II - Governador de Estado e do Distrito Federal: no Estado, o dobro do limite estabelecido para o Município com o maior número de 

eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do caput; III - Deputado Federal: na circunscrição, 70% (setenta 

por cento) do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual 

aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa; IV - Deputado 

Estadual ou Distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para Deputados Federais; V - Prefeito: nos limites 

previstos nos incisos I e II do caput; VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do caput, até o máximo 

de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para Deputados Estaduais. § 2o  Nos cálculos previstos nos incisos I e II do caput e no § 

1o, a fração será desprezada, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior.”



Vale ressaltar que, mesmo antes da sanção da Lei nº 12.891/2013, o Plenário do TSE já havia entendido que devia 

haver limites para a contratação de cabos eleitorais, sob o risco de o excesso de colaboradores configurar abuso de 

poder econômico. Para decidir, os ministros usavam como base o art. 22 da Lei de Inelegibilidades, que trata da 

“abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de 

autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de 

partido político”.

No julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 8139, ocorrido no dia 13 de setembro de 2012, os ministros do TSE 

mantiveram a cassação do prefeito e do vice de Bituruna, no Paraná, por abuso de poder econômico, por terem 

contratado 528 cabos eleitorais para trabalhar em campanha de eleição suplementar no município. A cidade tem 

pouco mais de 12 mil eleitores e cerca de 15 mil habitantes.

Todos os ministros acompanharam o voto do relator do caso, o então ministro Arnaldo Versiani. Para ele, “a 

contratação maciça de cabos eleitorais implica a quebra de igualdade entre os candidatos que estão na disputa, 

além do que gera induvidoso reflexo no âmbito do eleitorado a afetar, portanto, o equilíbrio e a normalidade do 

pleito”. No caso concreto, o relator concluiu que realmente “houve abuso do poder econômico”. O ministro 

Versiani ainda acrescentou que o TSE “há muito vem entendendo que a contratação significativa de cabos 

eleitorais para a campanha pode consubstanciar estratégia de favorecimento na disputa, a configurar a prática 

abusiva vedada pela legislação eleitoral”.
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Jurisprudência

“(...) ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL 

E M  R E C U R S O  E S P E C I A L E L E I TO R A L . 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 

ARTIGO 275, II, DO CÓDIGO ELEITORAL. 

O M I S S Ã O .  I N E X I S T E N T E .  C A U S A D E 

I N E L E G I B I L I D A D E .  A RT.  1 4 ,  §  6 º ,  D A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. 

EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO. 

CANDIDATO A REELEIÇÃO. CARGO DE 

VEREADOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (...)

2. Embora as condições de elegibilidade e as causas de 

inelegibilidade devam ser aferidas no momento da 

formalização do registro de candidatura (art. 11, § 10, 

da Lei das Eleições), é possível, em momento posterior, 

isto é, no âmbito de recurso contra a expedição de 

diploma (art. 262, I, do Código Eleitoral), apreciar 

fatos supervenientes que atraiam a causa de 

inelegibilidade, porquanto não poderiam ter sido 

alegadas no processo de registro de candidatura. 

Precedentes.

3. É inelegível para o cargo de vereador o presidente da 

Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito 

nos seis meses anteriores às eleições, pois, conforme 

disciplina o § 6º do art. 14 da Carta Magna, os chefes do 

Poder Executivo, para concorrerem a outros cargos, 

devem renunciar ao respectivo mandato até seis meses 

antes das eleições, sendo irrelevante o modo pelo qual 

foi conduzido ao cargo. Precedentes.

4. Agravo regimental de GERSON MORAES DE 

ARAÚJO desprovido. (...)”.

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial 

Eleitoral nº 106886, Relatora Min. Maria Thereza 

Rocha de Assis Moura, DJE Data 1/7/2015)

“ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 

DEPUTADO ESTADUAL - PARECER DO SETOR 

TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL 

E L E I T O R A L  FAV O R Á V E I S  -  C O N TA S 

APROVADAS COM RESSALVAS. 

1. A omissão em relação à entrega da 2ª prestação de 

contas parcial não enseja a desaprovação das contas se 

o candidato contabiliza todas as receitas e despesas na 

prestação de contas final, permitindo a fiscalização 

desta Justiça Especializada.

Seção de Direito Eleitoral



2. A ausência de juntada de procuração por candidato-advogado não prejudica a análise das contas se existentes nos 

autos outros documentos que comprovem o labor do advogado que atua em causa própria.

3. A abertura de conta bancária fora do prazo legal, embora contrarie as normas regulamentares das eleições (art. 12, 

§2º, da Resolução TSE nº 23.406/2014), configura mero erro formal que não compromete a efetiva análise das 

contas.

4. A ausência de declaração das receitas estimáveis ou declaração de gastos decorrentes dos serviços contábeis 

prestados à campanha eleitoral impõe a aposição de mera ressalva na prestação de contas.

5. Aprovação das contas com ressalvas”.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 176128, Relator Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJ Data 18/6/2015)
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“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - CRIME ELEITORAL - COMPRA DE VOTOS - ART. 299 DO CÓDIGO 

ELEITORAL - PREFEITO E VICE-PREFEITO - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS - 

DESPACHO SEM FUNDAMENTAÇÃO - DESNECESSIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE 

APRESENTA DIÁLOGOS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO 

ELEITORAL C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - ELEMENTOS COM VEROSSIMILHANÇA SUFICIENTE 

PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

O despacho que autoriza compartilhamento de informações sigilosas obtidas regularmente em inquérito policial 

pelo Ministério Público Estadual podem ser compartilhadas com a Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de 

embasar denúncia contra candidato a prefeito eleito, sem necessidade de fundamentação, em razão de ser medida 

perfeitamente natural e evidente, e o que é evidente não precisa ser fundamentado.

O áudio telefônico obtido dos telefones do Prefeito e candidato a Prefeito, com regular autorização judicial, 

envolvendo diálogos entre ambos e entre vários eleitores, e que menciona expressamente a compra de votos, é 

prova com verossimilhança e seriedade suficientes para autorizar o recebimento de denúncia pelo crime do art. 299 

do Código Eleitoral c/c art. 71 do Código Penal.

Denúncia recebida”.

(TRE/SC, Processo Crime Eleitoral Originário nº 5721, Relator Helio David Vieira Figueira dos Santos, Revisor 

Rodrigo Brandeburgo Curi, DJE Data 20/07/2015)
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EM CAUSA DO VG&P, TJ CONDENA EX-PREFEITO 
LUCIANO DUCCI POR PROPAGANDA INSTITUCIONAL ILÍCITA

No último dia 07 de julho, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

confirmou sentença de primeiro grau em ação popular patrocinada 

pelo VG&P e condenou o ex-prefeito e hoje deputado federal 

Luciano Ducci pela utilização de publicidade institucional da 

Prefeitura de Curitiba para promover-se pessoalmente.

Ainda no ano de 2011, o então prefeito promoveu a transmissão de mensagens via telemarketing aos habitantes da 

capital a fim de divulgar obras relacionadas ao metrô curitibano, ao mercado municipal e a novas linhas do ligeirão 

azul/linha verde. Todavia, da mesma forma que o juiz de primeiro grau, entendeu o TJ/PR que a referida 

publicidade, paga com dinheiro público, não possuía conteúdo informativo e foi contratada para exaltar sua pessoa 

e gestão, o que desrespeita os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade administrativas. 

Nas mensagens, a prefeitura apresentava-se ao destinatário “em nome do prefeito Luciano Ducci” para comunicar 

atos como o início de obras do metrô a partir de 2012, obras estas que até este momento não se concretizaram. Além 

disso, as gravações enalteciam a gestão do prefeito com expressões que destacavam que o transporte curitibano 

“não para de evoluir”, bem como que tais realizações eram “grandes conquistas” e representavam o “maior 

conjunto de obras” desde 1958, ano da fundação do mercado municipal.

A ação popular foi proposta ainda em 2011 pelo VG&P em nome dos vereadores Josete Dubiaski da Silva, Jonny 

Magalhães Stica, Pedro Paulo Costa e Algaci Tulio. Com a decisão, Luciano Ducci deverá ressarcir aos cofres 

públicos os custos da publicidade contratada, no montante de R$ 79.254,00. Atualizados, estes valores aproximam-

se de R$ 140 mil.

Notícias
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Seção do 
Administrador Público



SENADORES MUDAM REGRA PARA 
AFASTAMENTO DE PREFEITOS EM AÇÕES DE IMPROBIDADE

Como parte de suas propostas para a 

reforma política, o Senado aprovou no 

dia 15 de julho o PLS 475/2015, que 

muda a regra para afastamento de 

prefeitos de seus cargos. Ele altera a Lei 

de Improbidade Administrativa (Lei n.º 

8.429/92) e extingue a regra que per-

mitia que juízes de primeira instância 

determinassem sozinhos o afastamento 

de governantes municipais. A partir de 

agora, essa decisão só poderá ser 

tomada por órgão colegiado judicial.

Segundo o relator, senador Romero 

Jucá (PMDB-RR), o projeto corrige 

uma distorção na legislação que dá 

margem ao afastamento de um prefeito 

por uma decisão monocrática de um juiz. Jucá acredita que a nova medida cria um filtro contra “abusos” e evita a 

proliferação de casos em que municípios acabam governados até por candidatos que alcançaram apenas o terceiro 

lugar nas eleições locais.

O presidente Renan Calheiros citou uma estatística que deve ser combatida com a aprovação da proposta. De 

acordo com ele, 10% dos municípios do estado de São Paulo já tiveram seus prefeitos afastados desde 2013. Na 

maioria das vezes, foi a decisão de um juiz de primeira instância que motivou o afastamento.

O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
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A Presidenta Dilma Rousseff sancionou a "Lei da Mediação" (Lei 13.410 de 2015) nesta segunda-feira (29). O 

objetivo é dar mais agilidade e transparência nas soluções de conflitos, inclusive os que envolvam a administração 

pública. Com isso, espera-se desafogar os tribunais que, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), lidam com 

mais de 92 milhões de processos.

Entre as novidades trazidas pela legislação está a permissão para a União, os estados e os municípios criarem 

câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos para promover a busca de acordos. Mas, enquanto 

isso não ocorrer, aplicam-se as mesmas regras da mediação judicial.

A lei também permite o uso da mediação para solucionar conflitos entre órgãos da administração pública ou entre a 

administração pública e particulares, além da possibilidade de a mediação ser feita à distância, desde que as partes 

estejam de acordo.

Aprovada no Congresso no início do mês, a Lei começa a valer em 180 dias.
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PRESIDENTE DILMA SANCIONA LEI DE MEDIAÇÃO NA 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS QUE ENVOLVAM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 22 JULHO, 2015



JUIZ QUE AUTORIZOU ESCUTAS 
INDEVIDAMENTE RESPONDE POR IMPROBIDADE

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) deu provimento ao recurso especial do 

Ministério Público do Rio Grande do Norte para 

determinar o seguimento de ação por improbidade 

administrativa contra magistrado que autorizou 

centenas de interceptações telefônicas sem respeitar as 

formalidades legais. A ação civil pública foi ajuizada 

contra um juiz de direito e o então subsecretário da 

Segurança Pública e da Defesa Social daquele estado.

 

As escutas foram autorizadas no curso da operação 

“Bola de Neve”, que investigou, entre os anos de 2003 

e 2007, quadrilha responsável por diversos assaltos em 

Natal, inclusive ao Banco do Nordeste. Segundo o 

Ministério Público, por meio de um “esquema paralelo 

e secreto” de escutas, foram realizadas mais de 1.800 

interceptações telefônicas secretas, sem que houvesse 

processo formal, decisão fundamentada, requerimento 

da autoridade policial ou qualquer outra formalidade 

prevista na Lei 9.296/96.

O MP propôs a ação, mas em primeiro grau o processo 

foi extinto em relação ao magistrado, sob o 

fundamento de que os agentes políticos não se 

sujeitam à Lei de Improbidade Administrativa (LIA – 

Lei 8.429/92) porque os ilícitos praticados por essas 

autoridades seriam considerados crimes de 

responsabilidade, para os quais há foro privilegiado no 

tribunal competente quando do exercício do cargo. O 

MP recorreu por meio de um agravo, mas a sentença 

foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte (TJRN).

O relator do recurso especial, ministro Humberto 

Martins, afirmou que os magistrados não fazem parte 

do rol taxativo da Lei 1.079 e nem mesmo estão 

submetidos a dois regimes distintos de respon-

sabilidade. Segundo ele, a Lei dos Crimes de Respon-

sabilidade não deve ser interpretada de forma 

ampliativa para abrigar autoridades não especificadas 

em seu texto, pois “as normas que tratam da 

prerrogativa de foro, cujos fundamentos repousam na 

Constituição da República, possuem caráter de direito 

estrito”. Para Humberto Martins, no caso julgado, não 

se pode afastar a incidência do artigo 2º da LIA, razão 

pela qual a ação civil deve prosseguir em relação ao 

juiz na 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal.
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MODERNIZAÇÃO: TRF3 E TJPR INICIAM IMPLANTAÇÃO 
DO PJE EM AGOSTO

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) recebe duas adesões de peso em agosto. O Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná (TJPR) e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) começarão a implantar o sistema desenvolvido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tribunais para modernizar o funcionamento do Poder Judiciário. O TJPR 

é um dos cinco tribunais de Justiça considerados de grande porte, com movimentação de 4,2 milhões de processos 

em 2013. O TRF3 será o terceiro tribunal da Justiça Federal a aderir ao sistema – o TRF1 e o TRF5 já utilizam o PJe. 

Nele tramitaram aproximadamente 3,2 milhões de ações judiciais, de acordo com as estatísticas mais recentes.

No TJPR, as primeiras ações a tramitar pelo PJe serão as chamadas originárias, processos que têm origem no 

próprio TJPR. Até outubro, a ideia é que o sistema passe a ser usado para julgar todos os novos recursos 

apresentados à segunda instância do tribunal, de acordo com o coordenador do PJe no 2º grau da Justiça Estadual, 

desembargador Marcelo Dala Déa. “Esperamos receber entre 160 e 200 mil novos recursos por ano. Atualmente, 

temos cerca de 400 mil ações em andamento para 120 desembargadores e 60 juízes substitutos em 2º grau”, afirma o 

desembargador.

Antes de o primeiro processo começar a tramitar no PJe, no entanto, será preciso capacitar a parcela da força de 

trabalho da Corte que lidará com o processo no sistema. “São cerca de 1,5 mil pessoas, entre servidores e 

magistrados, que atuam em 18 câmaras cíveis e outras cinco criminais”, diz o magistrado. O TJPR é o quinto 

tribunal de Justiça no país em termos de movimentação processual, atrás dos TJs de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O PJe começou a ser desenvolvido em 2009, a partir do projeto do TRF5. Desde então, o sistema vem sendo 

aperfeiçoado e atualmente está na versão 1.7.1.1. Em dezembro de 2013, o CNJ aprovou a Resolução n. 185, que 

regulamentou o Processo Judicial Eletrônico no Judiciário, conforme previsto no artigo 92 da Constituição Federal. 

De acordo com o último levantamento do Comitê Gestor Nacional do PJe, atualmente 2.276 órgãos julgadores em 

44 tribunais brasileiros utilizam o sistema, por onde tramitam 4,7 milhões de processos.

 24 JULHO, 2015
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Desde o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 598.099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o plenário do 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de direito adquirido à nomeação de candidato em vaga prevista 

no edital de concurso público. 

Naquela hipótese, sedimentou-se o direito ao aprovado por duas razões principais. Primeiro, porque o edital vincula 

a administração também quanto ao número de vagas ofertadas, assim, reconhece-se que “a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de 

acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público”. Segundo, porque, além de o “dever de boa-fé” impor à administração o respeito às regras do edital, 

decorre também “um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica” e à proteção à confiança: “quando 

a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção 

para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa 

quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital”. Além disso, constou da ementa:

Seção do 
Administrador Público

Aprovado em cadastro de reserva também tem direito à 
nomeação na existência de vagas

Orientação Objetiva

“IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na 

medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da 

melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a 

Administração. (...) O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder 

Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse 

princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre 

outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade 

do princípio do concurso público”.



Recentemente, todavia, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Mandado de 

Segurança n.º 17413, entendeu que existe direito público subjetivo de o concorrente aprovado em cadastro de 

reserva ser nomeado para cargo público quando, ocorrido o surgimento posterior de vagas, a administração pública 

deixar de convocá-lo ou realizar contratação temporária de terceiros.

No caso julgado, o impetrante foi aprovado em terceiro lugar em concurso público do Ministério da Defesa que 

destinou uma vaga para o cargo de técnico em tecnologia militar (topografia). Segundo o candidato, além de parar 

de preencher as vagas referentes ao concurso público, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizou 

a contratação temporária de terceiros para o exercício de funções de topógrafo, violando o direito líquido e certo à 

nomeação do candidato.

A relatora do recurso, ministra Eliana Calmon (já aposentada), rejeitou o pedido sob o argumento da adequação à 

jurisprudência do STF (supra), que não estenderia o direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de 

reserva. Todavia, o Min. Mauro Campbell, em voto seguido pelos ministros Arnaldo Esteves Lima (já aposentado) e 

Herman Benjamin, fez o distinguishing e destacou que o Supremo  analisou apenas a existência do direito à 

nomeação por candidato aprovado dentro do número de vagas ofertado em edital. 
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Em seu voto, o ministro frisa que em momento algum o STF debateu o direito a vagas surgidas no prazo de validade 

do concurso ou se esse direito se estenderia àqueles que, aprovados em cadastro de reserva, verificassem a 

existência de preterição ou da vacância de cargos públicos. “Foi a própria Administração Pública quem optou por 

vincular-se nesses termos, do que não pode se afastar justamente em razão dos aludidos princípios da segurança 

jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança”, constatou Campbell. Assim, como naquele caso o candidato 

comprovou o surgimento das vagas necessárias para alcançar sua classificação no concurso, bem como que a 

necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a contratação temporária de 

servidores, ficou clara “a preterição do direito do candidato aprovado em concurso”.

Diante disso, observa-se que, na hipótese, o STJ acabou por reafirmar a “força normativa do princípio do concurso 

público”, na medida em que a administração estava claramente preterindo o certame organizado e os candidatos lá 

aprovados para promover a contratação de servidores terceirizados. Mesmo nos casos em que somente remanesçam 

candidatos aprovados em cadastro de reserva e ainda dentro da vigência do certame, a administração deve priorizar 

a ocupação das vagas supervenientemente abertas por tais candidatos, cumprindo os deveres administrativos de 

boa fé e proteção à confiança reconhecidos no Recurso Extraordinário n.º 598.099.
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