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Apresentação
O ano de 2016 é um ano emblemático para o Direito Eleitoral, de testes e desafios a candidatos, partidos e, com toda a certeza, à 

Justiça Eleitoral. 

As reformas implementadas pela Lei n.º 13.165/2015 alteraram substancialmente o Código Eleitoral (Lei n.º 4.737/2015), a Lei das 

Eleições (Lei n.º 9.504/97) e a Lei dos Partidos Políticos (Lei n.º 9.096/2015). O período de campanha diminuiu de 90 para 45 dias, a 

propaganda eleitoral – em todas as suas formas – foi consideravelmente restringida, novos prazos e procedimentos serão imple-

mentados, tudo com o objetivo primordial de redução dos custos das campanhas.

Além disso, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4650 pelo STF causou impacto sem precedentes no modo de 

se fazer política: declarou-se inconstitucional o financiamento empresarial de campanhas e partidos. A maior fonte de arrecadação 

das candidaturas agora está terminantemente proibida. Agora, somente são lícitas as doações por pessoas físicas, as quais, no 

pleito de 2014, foram responsáveis por apenas 3% do total arrecadado pelas campanhas brasileiras.

Como resultado, o jogo político alterou-se completamente. Diminui a importância da propaganda impressa, aumenta a importância 

da propaganda pela internet e da pré-campanha. Proibidas as doações por pessoas jurídicas, voltam-se os olhos para o “eleitor 

doador” e o antigo corpo a corpo político, diminuindo drasticamente os custos de uma campanha. A divulgação das pretensões 

políticas e a busca por novas fontes de arrecadação de recursos financeiros (dentro dos novos limites legais, obviamente) não pode 

mais aguardar as convenções e o registro de candidaturas, a partir de 15 de agosto. 

Com tantas mudanças, o principal periódico do setor de Direito Eleitoral e do Administrador Público também teve de se aprimorar. 

Antes bimestral, agora o Caderno se torna mensal, a fim de (ao menos tentar) acompanhar as notícias, julgados e alterações legisla-

tivas mais importantes para os principais interessados pela reforma e seus desdobramentos: candidatos, dirigentes partidários, 

gestores públicos, advogados, promotores e juízes eleitorais, enfim, qualquer operador do Direito Eleitoral, em seu trabalho ou no 

dia a dia da vida pública.

Assim, espera-se, como sempre, que a leitura seja proveitosa. Na seção de Jurisprudência selecionamos os mais recentes julgados 

dos tribunais que aplicam e dão significado concreto ao Direito Eleitoral e Administrativo. Na seção de Orientação Objetiva realiza-

mos apontamentos diretos e práticos sobre as questões mais relevantes da Lei e dos novos entendimentos jurisprudenciais e dou-

trinários, a fim de guiar o leitor nas questões cotidianas da política e da administração pública. Por fim, o Caderno traz as últimas 

notícias de fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial relevância ao homem público.

Luiz Eduardo Peccinin

Coordenador do Departamento de Direito Eleitoral & do Administrador Público VG&P
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Notícias DIREITOELEITORAL

AS RESOLUÇÕES FINAIS SOBRE AS ELEIÇÕES DE 2016 JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS

As resoluções com as normas que vão reger as Eleições 

Municipais de 2016 já foram publicadas em sua redação final.

As resoluções são as seguintes: atos preparatórios para a 

eleição; registro e divulgação de pesquisas eleitorais; escolha 

e registro de candidatos; limites de gastos a serem observa-

dos por candidatos a prefeito e vereador; propaganda eleito-

ral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas 

em campanha eleitoral; representações, reclamações e pedi-

dos de direito de resposta; arrecadação e gastos de recursos 

por partidos políticos e candidatos e prestação de contas; 

calendário da transparência para as eleições de 2016; instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos 

penais e em unidades de internação de adolescentes; e sobre a cerimônia de assinatura digital, fiscalização do sistema 

eletrônico de votação, do registro digital do voto, da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas e dos procedi-

mentos de segurança dos dados dos sistemas eleitorais.

Além destas, o TSE já havia promovido a publicação da resolução contendo o Calendário Eleitoral das Eleições 

Municipais de 2016 e da que estabelece modelos de lacres para as urnas, de etiquetas de segurança e de envelopes 

com lacres de segurança e sobre seu uso nas eleições do próximo ano.

Diante das novas reformas nas principais leis que regem o processo eleitoral, já vigentes, é importante a consulta e a 

leitura desde já das resoluções, disponíveis no link:  http://goo.gl/jSvdXs ►
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LIMITES DE GASTOS DE CAMPANHA PARA ELEIÇÕES 2016 

PODEM SER CONSULTADOS NO SITE DO TSE

Já está disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o detalhamento dos limites de gastos para os cargos de 

vereador e prefeito nas eleições municipais deste ano. As tabelas com os valores por município estão anexadas na 

Resolução n° 23.459, situada no link “normas e documentações” das Eleições 2016.

A partir de agora, com as alterações promovidas pela Reforma Eleitoral 2015 (Lei nº 13.165), o teto máximo das despe-

sas dos candidatos será definido com base nos maiores gastos declarados na circunscrição eleitoral anterior, no caso 

as eleições de 2012.

De acordo com a norma, no primeiro turno do pleito para prefeito o limite será de 70% do maior gasto declarado para 

o cargo em 2012. No entanto, se a última eleição tiver sido decidida em dois turnos, o limite de gasto será 50% do 

maior gasto declarado para o cargo no pleito anterior.

Nas cidades onde houver segundo turno em 2016, a lei prevê que haverá um acréscimo de 30% a partir do valor defini-

do para o primeiro turno. No caso das campanhas eleitorais dos candidatos às eleições para vereador, o limite de gas-

tos também será de 70% do maior valor declarado na última eleição. A norma diz ainda que nos municípios com até 10 

mil eleitores, o limite de gastos será de R$ 100.000,00 para prefeito e de R$ 10.000,00 para vereador. Neste caso, será 

considerado o número de eleitores existentes no município na data do fechamento do cadastro eleitoral.

Os limites previstos também serão aplicáveis aos municípios com mais de 10 mil eleitores sempre que o cálculo reali-

zado do maior gasto declarado resultar em valor inferior ao patamar previsto para cada cargo. ►
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DESDE 1º DE JANEIRO, AS EMPRESAS JÁ ESTÃO 

OBRIGADAS A REGISTRAR PESQUISAS ELEITORAIS

Desde de 1º de janeiro de 2016, entidades ou empresas 

que realizarem pesquisas de opinião pública sobre as 

eleições ou sobre os possíveis candidatos, para conhe-

cimento público, já estão obrigadas a registrar cada 

pesquisa no Juízo Eleitoral ao qual compete fazer o 

registro dos candidatos, com os dados previstos em lei 

e nas resoluções expedidas pelo TSE. O registro da pes-

quisa deve ser feito com antecedência mínima de cinco 

dias de sua divulgação. Os responsáveis por divulgar 

pesquisa sem o prévio registro das informações obriga-

tórias ficam sujeitos a multa, que varia de R$ 53.205,00 

a R$ 106.410,00. 

São esses alguns dos dispositivos da resolução do TSE 

que trata do assunto. Ao registrar a pesquisa, a entida-

de ou empresa deve, entre outros dados, informar: 

nome do contratante da pesquisa e seu número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); valor e 

origem dos recursos despendidos no trabalho; meto-

dologia e período de realização da pesquisa; plano 

amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de 

instrução, nível econômico do entrevistado e área física 

de realização do trabalho a ser executado, nível de con-

fiança e margem de erro, com a indicação da fonte 

pública dos dados utilizados.

Além disso, segundo a norma vigente, durante a cam-

panha eleitoral, é proibido realizar enquetes relativas ao 

processo eleitoral. Considera-se enquete ou sondagem 

a pesquisa de opinião pública que não obedece às dis-

posições legais e às determinações previstas na resolu-

ção do TSE.

Divulgar pesquisa fraudulenta constitui crime, punível 

com detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 

53.205,00 a R$ 106.410,00. A resolução trata ainda de 

outras práticas irregulares, estipulando as respectivas 

sanções. De acordo com a resolução, ainda, o veículo de 

comunicação social arcará com as consequências da 

publicação de pesquisa não registrada, mesmo que 

esteja reproduzindo matéria divulgada em outro órgão 

de imprensa.

Íntegra da resolução sobre pesquisas eleitorais para as 

eleições: http://goo.gl/IT1Saa

Página sobre pesquisas eleitorais nas Eleições 2016 

disponível no portal do TSE: http://goo.gl/vNF2YE ►
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PLENÁRIO REVERTE DECISÃO E MANTÉM PREFEITA DE SUMARÉ (SP) NO CARGO

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu pro-

vimento, no último dia 15 de dezembro, aos recursos 

de Cristina Conceição Bredda Carrara (PSDB), eleita 

prefeita de Sumaré (SP) em 2012, e de seu vice Luiz 

Castro Ruzza Dalben (PPS), além do vereador Antônio 

Dirceu Dalben (PPS) e outros. A Corte Eleitoral manteve 

todos nos cargos e suspendeu a inelegibilidade de oito 

anos que havia sido imposta.

A decisão reverteu a posição tomada pelo Tribunal 

Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), em setembro 

de 2013, que cassou os diplomas dos políticos por 

suposto uso indevido de meios de comunicação social. 

A prefeita, o vice e o vereador se mantiveram nos car-

gos por liminar concedida pelo próprio tribunal regio-

nal.

De acordo com a denúncia, o periódico “Jornal da 

Cidade” publicou reportagens favoráveis aos então 

candidatos e outras reportagens com críticas à adminis-

tração municipal e ao candidato adversário. Além disso, 

a coligação adversária “Sumaré Avança com a Força do 

Povo” sustentou que o jornal foi criado exclusivamente 

para as eleições. Segundo a coligação, a publicação foi 

distribuída gratuitamente por cinco edições, com tira-

gem de cinco mil exemplares cada, durante o período 

eleitoral e, depois, de forma descontinuada.

A ministra relatora, Luciana Lóssio, votou por negar os 

recursos, considerando que, no caso, caberia reexame 

de fatos e provas, o que não é possível em recurso espe-

cial. Os ministros Herman Benjamin e Maria Thereza 

adicionaram outros argumentos para acompanhar a 

relatora. No entanto, o ministro Gilmar Mendes diver-

giu do voto da relatora e considerou não haver tanta 

gravidade na denúncia. Segundo ele, com apenas cinco 

edições, o jornal não teria o poder de influenciar o 

eleitorado de Sumaré, que tem mais de 164 mil eleito-

res. Acompanharam a divergência os ministros 

Henrique Neves, Luiz Fux e Dias Toffoli. ►
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EM CERIMÔNIA NO PRÓXIMO DIA 12, TRE-PR EMPOSSA NOVO PRESIDENTE

Em cerimônia a ser realizada no próximo dia 12 de 

fevereiro, o TRE-PR empossará como seu novo 

Presidente o Desembargador Luiz Fernando Tomasi 

Keppen, atual Vice-Presidente e Corregedor do Tribu-

nal Regional Eleitoral do Paraná, eleito pela Corte para 

o cargo no dia 3 de dezembro.

O novo Presidente, Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, 

formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, pela PUC/PR, 

em 1986 e obteve o grau de Mestre em Direito das 

Relações Sociais, pela UFPR, em 1999. Criou e coorde-

nou o Projeto de Resolução Alternativa de Conflitos do 

Juizado Especial de Curitiba, nos anos de 2001 e 2002. 

Foi diretor da AMAPAR e ingressou na magistratura em 1989. Em 15 de março de 2013, tomou posse como desembar-

gador do Tribunal de Justiça.

No mesmo ato, o tribunal também dará posse a seu novo Corregedor e Vice-Presidente, o Desembargador Adalberto 

Jorge Xisto Pereira. Habilitado em concurso público, o desembargador foi nomeado Juiz Substituto em 1990, atuando 

como tal em União da vitória. Chegou a Juiz de Direito Substituto em 2º Grau no ano de 2004, sendo finalmente pro-

movido a Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, por merecimento, no ano de 2008. ►
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TRE/AM CASSA MANDATOS DE GOVERNADOR E VICE DO AMAZONAS

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) 

cassou, por maioria de cinco votos a um, os manda-

tos do governador, José Melo (Pros), e do vice-

governador do estado, Henrique Oliveira (SD), no 

dia 25 de janeiro. Eles são acusados de compra de 

votos nas eleições de 2014. 

A maioria dos membros do pleno entendeu que 

havia fortes indícios da prática criminosa consisten-

te na compra de votos nas eleições de 2014. O 

governador e seu vice também foram condenados a pagar 50 mil UFIR (R$ 51.650,00) e 30 mil UFIR (R$ 30.990,00) em 

multa, respectivamente.

Votaram a favor da cassação os juízes Didimo Santana Barros Filho, Henrique Veiga Lima, Jaiza Fraxe, Francisco 

Marques e o desembargador João Mauro Bessa. Votou contra a cassação do mandato o Juiz Márcio Rys de Meirelles, 

que entendeu não estarem presentes, de maneira 

robusta, todos os elementos indispensáveis à cassa-

ção do mandato, tendo se convencido apenas da 

necessidade de aplicação de pena pecuniária aos 

representados.

A decisão agora é passível de recurso ordinário para 

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recurso este que, 

após a reforma de 2015, passou a ter efeito suspen-

sivo. Assim, o governador e o vice permanecem em 

seus mandatos até o julgamento final da ação pela 

Corte em Brasília. ►
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TRE DO DISTRITO FEDERAL DECRETA A INELEGIBILIDADE 

DE AGNELO QUEIROZ POR 8 ANOS

Em sessão judiciária no dia 27 de janeiro, o 

ex-governador do Distrito Federal, Agnelo 

Queiroz (PT), e seu vice, Tadeu Filippelli 

(PMDB), foram considerados inelegíveis por 

oito anos. Por unanimidade, o Plenário do 

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 

(TRE-DF) julgou procedente a Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), apresen-

tada pela Coligação União e Força (PTB, PR, 

DEM, PRTB e PMN), que acusou Agnelo e Filippelli de abuso de poder político, pela utilização de publicidade para se 

favorecerem nas eleições de 2014. Além da inelegibilidade, Agnelo e Filippelli também foram multados em R$ 30 mil.

Segundo a Coligação União e Força, a campanha 

de Agnelo usou a máquina pública para se favore-

cer. Entre os fatos mencionados no processo cons-

tam a escolha da cor vermelha para as cadeiras do 

Estádio Nacional Mané Garrincha, mesma cor do 

Partido dos Trabalhadores, o caráter eleitoral de 

vídeo institucional do programa de merenda esco-

lar de Agnelo, a participação do governador em 

evento de troca de geladeiras, realizado pela CEB, e 

a intensa veiculação de propagandas institucionais 

durante o período eleitoral.

De acordo com o TRE, houve descaracterização da propaganda, que deve ser de utilidade pública, para a promoção 

pessoal. Da decisão, cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. ►
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

Antes mesmo da sanção da nova reforma eleitoral implementada pela Lei n.º 13.165/2015, o Supremo Tribunal 

Federal julgou procedente a ADI n.º 4650, declarando inconstitucionais os dispositivos da Lei das Eleições (Lei n.º 

9.504/97) e da Lei dos Partidos Políticos (Lei n.º 9.096/95) as doações eleitorais de pessoas jurídicas, a partir da prolação 

da decisão.

Como consta claro do dispositivo da decisão, estão vedadas tanto doações a campanhas eleitorais (candidatos) quan-

to a partidos políticos, financeiras ou estimáveis em dinheiro, por pessoas jurídicas. Esta vedação é absoluta, sem 

perspectiva de alteração até as eleições de 2016. Ou seja, para o próximo pleito, apenas pessoas físicas podem realizar 

doações em dinheiro e estimáveis em dinheiro a candidatos e partidos políticos, dentro dos limites estabelecidos pelo 

art. 23 da Lei das Eleições, ou seja, limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior ao 

da eleição, conforme Declaração do IRPF. 

NOVAS REGRAS PARA AS DOAÇÕES DE CAMPANHA: O PRAZO PARA 

ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ELEITORAIS JÁ COMEÇOU!
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Aos candidatos, não houve alteração substancial na forma e período de arrecadação de doações. O recebimento de 

recursos financeiros e de doações estimáveis em dinheiro somente pode ser feito após (1) o requerimento do registro 

de candidatura (agora em 15 de agosto de 2015); (2) a criação do CNPJ de campanha; (3) a abertura da conta específica 

de campanha e (4) a emissão dos recibos eleitorais (art. 22 e 22-A da LE). Todavia, aos partidos políticos, dispõe o art. 39 

da Lei n.º 9.096/95, §5º, que: 

“§5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recur-

sos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas¹, observando-se o disposto no § 1º do art. 23, no 

art. 24 e no § 1o do art. 81 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos 

respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias”.  

Por sua vez, a Resolução do TSE que disciplina a arrecadação de recursos financeiros para as campanhas de 2016 

estabelece a necessidade de abertura de conta bancária específica para o futuro custeio, da seguinte forma:

“Art. 1º. (...)

§ 1º Os recursos arrecadados por partido político fora do período eleitoral são regulados pela Resolução-

TSE nº 23.432/2014”.

“Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária de que trata o inciso III é aquela previs-

ta no inciso II do art. 6º da Resolução-TSE nº 23.432/2014, a qual deve estar aberta em período anterior ao 

do início da arrecadação de quaisquer recursos para as campanhas eleitorais”.

“Art.7º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na 

Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial 

reconhecida pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário: (...)

¹  Redação anterior à declaração de inconstitucionalidade da ADI n.º 4650.
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b) pelos partidos políticos, até 15 de agosto de 2016, caso ainda não tenha sido aberta a conta de que 

trata o art. 6º, inciso II, da Resolução-TSE nº 23.432/2014”.

Disciplina a Resolução TSE n.º 23.432/2014:

“Art. 6o Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, deverão abrir contas bancárias para a movimen-

tação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para 

movimentação dos recursos provenientes:

II – das “Doações para Campanha”, previstas no inciso IV do art. 5o desta Resolução; e”

Que, por sua vez, prevê que:

“Art. 5o Constituem receitas dos partidos políticos:

IV – doações de pessoas físicas e jurídicas², inclusive outras agremiações partidárias, destinadas ao finan-

ciamento de campanhas eleitorais;”

²  Redação anterior ao julgamento da ADI n.º 4650. As doações de pessoas jurídicas estão absolutamente vedadas.
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Estabelece a mesma resolução também que os depósitos de doações de pessoas físicas serão feitos “nas contas “Doa-

ções para Campanha” ou “Outros Recursos”, conforme sua destinação”, com a emissão do respectivo recibo de doa-

ção partidária³ e identificação obrigatória do doador (art. 8º, §2º), bem como que (§4º):

“I – os valores decorrentes de doações recebidas pelo órgão partidário que forem destinados, total ou 

parcialmente, à utilização em campanha eleitoral deverão ser previamente transferidos para a conta 

bancária de que trata o inciso II do art. 6o – “Doações para Campanha” –, com o necessário registro que 

permita a clara identificação da origem dos valores e a identidade do doador originário;”

Em resumo, as doações de pessoas físicas a partidos políticos para futura destinação campanhas eleitorais podem ser 

feitas aos partidos políticos (1) em conta bancária específica para tal finalidade; (2) aberta pelos partidos a partir de 1º 

de janeiro até 15 de agosto de 2015; (3) com identificação do doador e da destinação eleitoral da doação e (4) limita-

dos, em sua totalidade (incluindo as doações realizadas para campanhas) a 10% dos rendimentos brutos auferidos 

pelo doador no ano anterior. 

Por fim, vale lembrar que os recursos provenientes do Fundo Partidário também poderão ser diretamente utilizados 

nas campanhas eleitorais, diretamente na conta bancária utilizada para sua movimentação, sendo proibida a transfe-

rência dos recursos do Fundo à conta “Doações para campanha” (§4º, III). ►

³  “Art. 11. Os órgãos partidários, de qualquer esfera, deverão emitir, para cada doação recebida, o respectivo recibo de doação partidária, no 

prazo máximo de até quinze dias, contado do crédito na conta específica”.
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Jurisprudência DIREITOELEITORAL

“EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - RECURSO ELEITORAL - 

REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE DOAÇÃO PARA 

CAMPANHA ELEITORAL FEITA POR PESSOA FÍSICA - 

DECADÊNCIA - ILICITUDE DA PROVA - QUEBRA DO 

SIGILO FISCAL - NÃO OCORRÊNCIA - LIMITE DO VALOR 

DOADO COM BASE NA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE 

RENDA - NÃO APLICABILIDADE - PRINCÍPIOS DA PRO-

PORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INAPLI-

CÁVEL QUANDO O VALOR DA MULTA JÁ FOI FIXADO 

NO MÍNIMO LEGAL - DESCONHECIMENTO DA LEI E 

BOA-FÉ NÃO SERVEM PARA AFASTAR A IRREGU-

LARIDADE QUE DECORRE DA NORMA QUE É OBJETIVA 

- DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE AFASTADA - ANO-

TAÇÃO NA ASE MANTIDA - PARCIAL PROVIMENTO.

1. Decadência é matéria que pode ser conhecida ex 

ofício pelo julgador (art. 210, do CC). 2. A propositura da 

representação por doação excessiva deve atender ao 

prazo decadencial de 180 dias a contar da diplomação 

dos eleitos (AgR-REspe nº 37076, acórdão de 10/08-

/2010, rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares). 3. Não há 

ilicitude da prova quando os dados do sigilo fiscal foram 

obtidos por ordem judicial e lastreada em convênio 

firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita 

Federal do Brasil. 4. O limite legal de doação para a cam-

panha tem como parâmetro o valor informado na 

declaração de imposto de renda no exercício financeiro 

anterior às eleições (Ac.-TSE, de 13.6.2013, no AgR-

REspe nº 51067, Relator Min. José de Castro Meira). 5. "A 

representação por excesso de doação não é o foro ade-

quado para a discussão acerca da inelegibilidade pre-

vista no artigo 1º, I, "p" da LC nº 64/90, com a novel reda-

ção dada pela LC nº 135/2010, uma vez que esta não se 

constitui objeto da representação, mas mero reflexo 

exoprocessual de sua procedência." (RE nº 175-24. 

Relator Dr. Marcelo Malucelli. Acórdão nº 42.379, de 

14/05/2012). 6. A manutenção da anotação da ASE 

Código 540 se faz necessária para dar amplo acesso à 

informação que é averiguada em eventual/futuro pedi-

do de registro de candidatura. 7. Sentença parcialmente 

reformada”.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral n.º 2880, Relator JOSAFÁ ANTONIO LEMES, 

DJ Data 11/12/2015) ►
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“EMENTA. PETIÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. AÇÃO 

PENAL. CRIMES CONTRA HONRA. ARTS. 324 E 325 C/C 

O ART. 327, III, TODOS DO CÓDIGO ELEITORAL. 

PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA 

DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPRO-

CEDÊNCIA DA EXCEÇÃO.

1. A competência para o julgamento de exceção da 

verdade, proposta em face de prefeito, que envolve 

crimes contra honra previstos no Código Eleitoral é dos 

Tribunais Regionais Eleitorais, na forma do que dis-

põem os arts. 29, X, da Constituição Federal c/c o art. 

85 do Código de Processo Penal e do Enunciado de 

Súmula 702 do STF. 2. Com a formalização da exceção da 

verdade, instauram-se relações processuais regidas pelo 

princípio do contraditório, incumbindo o ônus da prova 

da veracidade das afirmações imputadas exclusivamen-

te ao próprio excipiente. 3. Não demonstrada pelo exci-

piente a prova da veracidade do fato imputado, impõe-

se a improcedência da exceção. 4. Improcedência da 

Exceção”.

(TRE/PR, PROCESSO nº 416, Relator LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN, 

DJ  Data 14/12/2015) ►
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ADMINISTRADORPÚBLICONotícias

ESTADO NÃO PODE TRANSFERIR RECURSOS DE CONVÊNIO 

EM PERÍODO ELEITORAL, RESPONDE TCE-PR

É vedada a transferência de recursos financeiros do 

Estado para município durante os três meses que ante-

cedem as eleições (período de vedação eleitoral previs-

to na Lei nº 9.504/1997). A vedação vigora ainda que os 

entes públicos tenham firmado convênio anterior a 

esse período, caso as obras não tenham sido iniciadas.

A orientação é do Pleno do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE-PR), em resposta a consulta 

formulada pelo prefeito de São José da Boa Vista, Pedro 

Sérgio Kronéis. Os conselheiros ainda declararam que o 

artigo nº 15, I, do Decreto Estadual nº 9.768/2013 possui 

redação compatível com o disposto no artigo nº 73, VI, 

"a", da Lei nº 9.504/1997. A consulta questionou se é 

possível a transferência de recursos financeiros pelo 

Estado para o município, durante o período de vedação 

previsto na Lei nº 9.768/2013, quando tais recursos 

forem previstos no termo de convênio como necessári-

os à realização de obras públicas e a transferência 

decorra de obrigação formal anterior ao período eleito-

ral. O consulente ainda questionou se o inciso I do arti-

go 15 do Decreto Estadual nº 9.768/2013, que admite 

possibilidade dos repasses apenas quando a obra física 

tenha sido iniciada, ofende o princípio da legalidade.

O artigo nº 73, VI, "a", da Lei nº 9.504/1997 estipula que 

os agentes públicos são proibidos, nos três meses que 

antecedem a eleição, de realizar transferência voluntá-

ria de recursos dos Estados aos municípios, ressalvados 

os recursos destinados a cumprir obrigação formal 

preexistente para execução de obra ou serviço em anda-

mento, e com cronograma pré-fixado, e os destinados a 

atender situações de emergência e calamidade pública. 
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O relator do processo, conselheiro Artagão de Mattos Leão, ressaltou que a restrição visa à manutenção da isonomia 

entre os candidatos nas eleições. Por isso, o repasse só pode ser efetuado para atender obras que já estejam em anda-

mento, sob pena de responsabilização eleitoral do agente público em caso de inobservância da regra. Os conselheiros 

aprovaram por maioria o voto do relator na sessão do Tribunal Pleno de 10 de dezembro. ►

Em decisão unânime, a Primeira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) mudou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJRJ) que condenou o ex-prefeito César Maia por 

improbidade administrativa. Maia foi condenado por ter 

destinado R$ 150 mil do orçamento municipal à construção 

de uma igreja no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. 

Para o TJRJ, o financiamento da obra feriu o caráter laico do 

estado brasileiro (sem religião oficial) por ter beneficiado 

uma religião em detrimento de outras.

O relator no STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu pela mudança da decisão. Segundo ele, a laicidade do 

estado não pode ser confundida com antirreligiosidade. O ministro destacou a religiosidade do povo brasileiro, citou 

diversas iniciativas públicas em favor de outras denominações religiosas e que não houve enriquecimento ilícito ou 

prejuízo aos cofres públicos com o financiamento da construção da igreja.

Para Napoleão, a laicidade não impede o estado de promover ações em favor da religiosidade de uma comunidade, 

mas sim a atitude de impor o seguimento de determinada crença. O relator lembrou ainda que a jurisprudência do STJ 

é pacífica no sentido de exigir a comprovação de dolo (quando há intenção de cometer crime) na configuração de atos 

de improbidade, o que, segundo Napoleão, não foi verificado no caso. ►

CÉSAR MAIA: PRIMEIRA TURMA ABSOLVE EX-PREFEITO DE 

CRIME DE IMPROBIDADE POR CONSTRUÇÃO DE IGREJA COM RECURSOS PÚBLICOS
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A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a 

pena de cassação da aposentadoria de servidor que, durante 

ocupação de outro cargo público, havia cometido ato de 

improbidade. O colegiado entendeu que o acórdão de origem 

contrariou dispositivos legais ao determinar a perda da função 

do agente público, pois alargou a interpretação da sanção a 

ponto de atingir a aposentadoria do funcionário, à época lota-

do em cargo diverso do qual praticou ato de improbidade.

O recurso contesta decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) em ação de improbidade administrativa 

por ato praticado pelo autor na condição de diretor financeiro da Centrais Elétricas de Rondônia – CERON. Ele foi 

condenado ao ressarcimento integral do dano de R$ 23,5 mil e à perda da função pública que exercia quando do trân-

sito em julgado. A decisão também determinou a cassação de sua aposentadoria no cargo de procurador jurídico da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

O desembargador convocado Olindo Menezes, relator do caso, destacou que o artigo 12 da Lei 8.429/92, que cuida 

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem improbidade administrativa, “não contempla a hipótese de 

cassação de aposentadoria, menos ainda em cargo diverso do utilizado pelo agente para praticar a improbidade admi-

nistrativa”. Ainda sob esta perspectiva, o desembargador convocado ressaltou que as normas estabelecidas em lei não 

podem sofrer interpretação que amplie as diretrizes nelas previstas e devem ser tratadas de forma literal. Em referên-

cia a um precedente de relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma, Olindo Menezes descreveu que "o 

direito à aposentadoria submete-se aos requisitos próprios do regime contributivo, e sua extinção não é decorrência 

lógica da perda da função pública posteriormente decretada".

Os ministros da Primeira Turma acompanharam o voto do relator para dar provimento ao recurso especial e determi-

nar o afastamento da cassação da aposentadoria do autor da ação. ►

PENA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO PODE SE ESTENDER 

À APOSENTADORIA EM CARGO DIVERSO
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AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO AFASTA 

CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Em caso de fraude em procedimento licitatório, a 

ausência de prejuízo ao erário, evidenciada pela efetiva 

prestação do serviço, afasta o dolo necessário à confi-

guração de crimes ou atos de improbidade administra-

tiva. Com esse entendimento, a 1ª câmara Cível do 

TJ/RN não reconheceu prática de improbidade adminis-

trativa por ex-prefeito do município de Pau dos 

Ferros/RN que, no início do seu mandato, contratou 

serviço emergencial de reparação de rede elétrica de 

prédios e espaços públicos, mediante dispensa de licita-

ção.

Segundo o MP/RN, a dispensa de licitação teria sido 

manipulada pela restrição do objeto e do prazo da con-

tratação, a fim de que não ultrapassasse o limite de R$ 8 

mil, conforme o art. 23, II, "a", da lei 8.666/93. Além dis-

so, alega que o processo foi direcionado para a empre-

sa vencedora, mediante conluio com outras duas pes-

soas jurídicas demandadas, que supostamente teriam 

concorrido para a "montagem" do procedimento admi-

nistrativo.

Entretanto, o desembargador Cornélio Alves de Aze-

vedo Neto, relator, observou que, como o serviço foi 

efetivamente prestado, afasta-se "tanto o enriquecimen-

to ilícito como o prejuízo ao erário". Ainda considerou que o 

simples fato de os orçamentos serem similares "não autori-

za a presunção de conluio entre as empresas, ainda mais 

em se tratando de pesquisa mercadológica realizada local-

mente, em município de pequeno porte situado no interior 

do semiárido Nordestino, onde a concorrência empresarial 

e, portanto, a variação de preços, é obviamente diminuta". 

►
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Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOCIEDADE 

DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. COMPE-

TÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDISPONIBILIDADE 

DE BENS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS  DE-

MONSTRADOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. "Compete à Justiça Comum Estadual processar e 

julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de 

economia mista e os crimes praticados em seu detri-

mento" (Súmula 42 - STJ). 2. A Primeira Seção, no julga-

mento do REsp 1.36-6.721/BA, firmou entendimento 

no sentido de que o periculum in mora para a decreta-

ção da medida cautelar de indisponibilidade de bens é 

presumido, não estando condicionado à comprovação 

de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na 

iminência de fazê-lo, sendo possível a sua decretação 

quando presentes indícios da prática de atos de impro-

bidade administrativa como na hipótese. 3. "Para aná-

lise dos critérios adotados pela instância ordinária que 

ensejaram a concessão da liminar ou da antecipação 

dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos ele-

mentos probatórios a fim de aferir a 'prova inequívoca 

que convença da verossimilhança da alegação', nos 

termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em 

recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 desta Corte" 

(AgRg no AREsp 350.694/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 18/09/2013). 4. 

Acórdão que se apresenta em sintonia com a jurispru-

dência do STJ atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 5. 

Agravo regimental desprovido”.

(STJ, AgRg no AREsp 472.350/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, 

Primeira Turma, DJe 11/12/2015)
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“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMEN-

TO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINIS-TRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. FALTA 

DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CAS-

SADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

No caso em exame, o juízo a quo recebeu a inicial de 

improbidade administrativa, sem fazer qualquer men-

ção específica, ainda que superficial, à hipótese tratada 

nos autos, carecendo, assim, de fundamentação”. 

(TJ/PR, 5ª C. Cível, AI 1482615-2 (decisão monocrática), Rel. Dr. Luiz 

Mateus de Lima, DJ 26/01/2016)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-

RAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 37, §5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCRITIBILIDADE DAS 

AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. 

PREVISÃO QUE NÃO ABRANGE OS DANOS MORAIS. 

PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHE-

CIDO. RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme entendimento pacífico deste E. Tribunal, a 

imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º da Cons-

tituição Federal deve ser compreendida de forma restri-

tiva, não abrangendo eventual indenização por danos 

morais decorrente de atos de improbidade administra-

tiva”.

(TJPR, 5ª C. Cível, ACR 1358246-0, Rel. Carlos Mansur Arida, DJ 

22/01/2016)
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