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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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Após seis dias de sessão e mais de 60 horas de 

trabalho, o Senado Federal decidiu na quarta-feira 

(31), por 61 votos a 20, condenar Dilma Rousseff 

pelo crime de responsabilidade e retirar seu man-

dato de presidente da República. Em uma segun-

da votação, foram mantidos seus direitos políti-

cos. 

Dilma Rousseff foi responsabilizada pela edição 

de três decretos de créditos suplementar, sem 

autorização legislativa, e por atrasos no repasse 

de subvenções do Plano Safra ao Banco do Brasil, em desacordo a leis orçamentárias e fiscais.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que presidiu a sessão de julgamento, lavrou a 

sentença e determinou que Dilma Rousseff e Michel Temer sejam comunicados da decisão, tarefa que estará a cargo 

do primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves (PR-TO).

Temer já foi empossado como presidente da República no mesmo dia, às 16h, no Plenário do Senado. Dilma Rousseff 

terá até 30 dias para deixar o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado.

Notícias DIREITOELEITORAL

SENADO DECRETA PERDA DO MANDATO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA

DE DILMA ROUSSEFF, MAS MANTÉM DIREITOS POLÍTICOS
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Em uma segunda votação, Dilma Rousseff obteve a manutenção de seus direitos políticos. Inicialmente, previa-se uma 

única votação para o impedimento e a perda de direitos políticos, o que a tornaria inabilitada para o exercício de qual-

quer função pública. No entanto, Lewandowski atendeu a pedido de destaque apresentado pela bancada do Partido 

dos Trabalhadores, o que levou à realização de duas votações. Na segunda, 42 senadores votaram pela perda de direi-

tos, 36 pela manutenção e 3 se abstiveram. Para a inabilitação da agora ex-presidente seria necessária maioria absolu-

ta, ou seja, pelo menos 54 votos.▲

PARTIDOS DOAM R$ 16 MI NA LARGADA DA CAMPANHA

As primeiras prestações de contas publicadas pelo Tri-

bunal Superior Eleitoral mostram que as direções nacio-

nais e estaduais das legendas distribuíram R$ 16,6 

milhões em recursos públicos, oriundos do Fundo Parti-

dário, a 220 candidatos a prefeito e a vereador.Essa 

distribuição foi altamente concentrada: apenas 23 can-

didatos receberam 3 de cada 4 reais do dinheiro que 

saiu do Fundo Partidário. Com recursos limitados, as 

siglas estão canalizando as doações para os candidatos 

que consideram mais importantes, ou que têm mais 

chances de vencer.

Além de repassar recursos do Fundo Partidário, algumas legendas estão atuando como intermediárias de doações de 

pessoas físicas. Cerca de R$ 2 milhões foram distribuídos dessa maneira até o momento. Metade dessa quantia foi 

intermediada pelo PMDB para um único candidato: Pedro Paulo Carvalho Teixeira, que concorre a prefeito do Rio. 

Foram 23 doações de pessoas físicas ao partido, totalizando pouco mais de R$ 1 milhão pelo PMDB, que depois foram 

repassadas para o peemedebista.

Em São Paulo, além de Russomanno, outros candidatos que receberam recursos do Fundo Partidário foram o tucano 

João Doria e o petista Fernando Haddad. Doria recebeu R$ 500 mil do PSDB. Além disso, usou recursos próprios: fez 

uma doação de R$ 200 mil para sua campanha. Haddad (PT), candidato à reeleição, recebeu no total R$ 292 mil. A 

maior doação partiu da direção municipal do PT (R$ 267,4 mil), sendo que R$ 250 mil vieram do Fundo Partidário e o 

restante de pessoas físicas que doaram para o partido.▲
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CANDIDATOS NÃO PODEM VETAR CONCORRENTES 

CONVIDADOS POR EMISSORAS PARA DEBATE

No dia 25 de outubro o Plenário do Supremo Tribunal Federal terminou de julgar a constitucionalidade das cláusulas 

de desempenho para que os partidos tenham acesso a tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral e para que pos-

sam participar de debates. 

Por maioria de votos, os ministros mantiveram a distribuição de 90% do tempo de rádio e TV entre partidos com mais 

de nove representantes na Câmara, mas decidiram que a maioria dos candidatos aptos a participar dos debates não 

podem vetar os candidatos que as emissoras convidarem.

Com a decisão, prevalecem as regras aprovadas na minirreforma eleitoral de setembro de 2015. A única mudança é 

que, pelo que diz a nova redação do artigo 46 da Lei Eleitoral, as emissoras de rádio e TV são obrigadas a convidar os 

candidatos de partidos com mais de nove representantes na Câmara dos Deputados. O parágrafo 5º diz que as regras 

são definidas se aprovadas por dois terços dos participantes aptos. Foi no parágrafo 5º que o Supremo mexeu. Por oito 

votos a três, ficou definido que o dispositivo não autoriza os dois terços de candidatos aptos a vetar os convidados por 

quem organiza o debate. 

Foi Barroso quem chamou atenção para o fato de que o parágrafo 5º autorizava a interpretação de que os dois terços 

de candidatos aptos a participar dos debates poderiam vetar quem fosse de partidos sem dez representantes na 

Câmara, mas convidado pelas emissoras. Barroso e Toffoli foram acompanhados pelos ministros Luiz Edson Fachin, 

Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. ▲
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HADDAD É MULTADO POR PUBLICIDADE 

INSTITUCIONAL NO SITE DA PREFEITURA DE SP

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi multa-

do nesta segunda-feira, 15, em R$ 5.320,50, conforme 

decisão da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, por divulgar 

fatos, atividades e eventos no site institucional da Pre-

feitura no período vedado pela Lei Eleitoral, ou seja, 

dentro dos três meses que antecedem as eleições. A 

ação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

Segundo o juiz da 1ª Zona Eleitoral, Sidney da Silva Braga, peças como “Zona Leste ganha dois equipamentos de aten-

dimento à população LGBT”, “São Paulo recebe prêmio internacional de acessibilidade”, “Haddad participa do lança-

mento de GeoSampa Cidadão”, entre outras, “não podem ser consideradas mera veiculação de fatos noticiosos, dada 

a ausência de neutralidade e potencial de influenciar positivamente o eleitor em relação às qualidades de administra-

dor público do atual prefeito”.

O juiz determinou, ainda, a retirada, em 24 horas, de todas as peças indicadas pelo Ministério Público do site da Prefei-

tura Municipal na internet. Cabe recurso da decisão. ▲

CURITIBA BATE RECORDE DE NÚMERO DE CANDIDATOS

Encerrado nesta segunda, 15, o prazo para registro das candidaturas 

ao pleito eleitoral de 2016, o Dr. João Luiz Manassés de Albuquerque 

Filho, Juiz da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, apresentou um balanço 

dos registros de candidatos solicitados.

Curitiba registrou um número recorde de candidatos em relação às 

eleições de 2012. O crescimento foi de 53% se confrontarmos os 

números de 2016 com os de 2012. Naquele ano tivemos 718 candi-

datos, sendo 704 a vereador, 07 a prefeito e 07 a vice-prefeito. 
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Este ano, 1.115 candidatos requereram registro: 1.097 a vereador, 09 a prefeito e 09 a vice-prefeito.

Todos os Partidos/Coligações respeitaram a cota de gênero: dos 1.097 candidatos a vereador, 783 são homens e 332 

são mulheres, respectivamente, 70% e 30% do total.

Abaixo, os candidatos registrados para a disputa pela Prefeitura de Curitiba:

Até o fechamento desta edição, o Juiz da 1ª Zona Eleitoral indeferiu o registro de candidatura da chapa majoritária do 

Partido Republicano Progressista, cujo candidato a prefeito era Afonso Rangel. O motivo foi inexistência de quitação 

eleitoral, diante da não apresentação das contas como vereador, em 2012. ▲

FACEBOOK É OBRIGADO A EXCLUIR PERFIS "JOÃO DÓLAR" E "JOÃO ESCÓRIA"

O direito à livre expressão não pode ser utilizado para 

atingir a honra de pessoas, tanto a subjetiva (conceito 

de si mesmo) quanto a objetiva (reputação perante a 

sociedade em geral). Assim entenderam dois juízes 

eleitorais ao mandarem o Facebook apagar perfis 

considerados ofensivos ao candidato do PSDB à Prefei-

tura de São Paulo, João Doria Júnior.

O advogado Anderson Pomini, coordenador jurídico da 

campanha, pediu a suspensão da página “João Escória 

Jr.”, alegando que tinha o único objetivo de prejudicar a 

imagem do candidato. O juiz Sidney da Silva Braga con-

cedeu a liminar no último sábado (20/8), por verificar 

risco de grave dano irreparável ou de difícil reparação 

se o perfil falso e anônimo continuasse no ar.

No dia seguinte, Pomini apontou que o conteúdo saiu 

do ar, mas foi trocado por um novo personagem: João 

Dólar. Segundo ele, a conduta não poderia ser conside-

rada cumprimento da liminar, e sim “metodologia criati-

va e engenhosa” para manter conteúdo ilícito.

O juiz Márcio Teixeira Laranjo, ao analisar o caso no 

plantão da Justiça Eleitoral, concordou que o novo perfil 

representou “mera reprodução daquele já excluído” e 

também determinou a retirada dessa página. O repre-

sentante de Doria pediu ainda que, quando o usuário 

for identificado, seja multado pelos atos. ▲

Ademar Pereira (PROS)

Afonso Rangel (PRP)

Gustavo Fruet (PDT)

Maria Victoria (PP)

Ney Leprevost (PSD)

Rafael Greca (PMN)

Requião Filho (PMDB)

Tadeu Veneri (PT)

Xênia Mello (PSOL)



R: Na propaganda para eleição majoritária, a coligação 

usará, obrigatoriamente, sob a sua denominação, as 

legendas de todos os partidos políticos que a integram; 

na propaganda para eleição proporcional, cada partido 

político usará apenas a sua legenda sob o nome da 

coligação.

R: segundo a Lei das Eleições (Lei n° 9.504/1997), em 

seu art. 100-A, parágrafo 6º, para fins de verificação dos 

limites quantitativos de contratação de pessoal não são 

incluídos: a militância não remunerada; pessoal contra-

tado para apoio administrativo e operacional; fiscais e 

delegados credenciados para trabalhar nas eleições; e 

advogados dos candidatos ou dos partidos e das coliga-

ções.

R: Em se tratando de aluguel de veículos, a lei estabele-

ce um limite (proporcional ao que for gasto na campa-

nha), de vinte por cento. Nesse caso não entram as 

doações estimáveis, pois o inciso fala expressamente 

em aluguel. As doações estimáveis compõem o cômpu-

to de aferição do limite de gastos, mas não entram 

nesse limite interno. 

R: Sim.

R: § 6º O limite de anúncios previsto no caput será verifi-

cado de acordo com a imagem ou o nome do respecti-

vo candidato, independentemente de quem tenha 

contratado a divulgação da propaganda, ou seja, se ele                         

apareceu, ainda que na conjunta, conta para o limite de

 10 publicações. 
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

DÚVIDAS FREQUENTES 

É�necessário�acrescentar�o�nome�da�coligação�em�todas�as�
inserções�para�prefeito?�Só�o�nome�da�coligação�ou�todos�
os�partidos�(são�15)?

Para�aferição�dos�limites�quantitativos�e�contratação�de�
pessoal,� deve-se� considerar� os� casos� em� que� o� eleitor,�
voluntariamente� e� gratuitamente,� deseja� participar� da�
doação�de�santinhos?

Veículos� utilizados� na� campanha� devem� ter� recibo� de�
estimáveis?

Dentro� do� barracão-comitê,� pode� ser� feito� um� banner�
com�a� foto�do�candidato�e�número�de�urna?�O�banner�
teria�no�máximo�4m2�e�não�teria�visualização�externa.

Com�relação�a�matéria�paga�nos�jornais:�os�candidatos�a�
vereador�estão�pagando�a�divulgação�nos�jornais�locais�e�
estão�colocando�junto�a�foto,�número�de�urna�do�Marcio,�
como�propaganda�compartilhada,�paga�exclusivamente�
pela�proporcional.�Como�devo�considerar�o�limite�de�10�
publicações?
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R: Não, pois aluguel é despesa, e não doação estimável. 

Se fosse comodato, se enquadraria, porque qualquer 

doação estimável até 4 mil reais dispensa a emissão de 

recibo. 

R: Sim, a vedação constante na lei é apenas para doação 

para partidos:

Art. 12.  É vedado aos partidos políticos e às suas 

fundações receber, direta ou indiretamente, sob 

qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou 

auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive 

por meio de publicidade de qualquer espécie, 

procedente de:

IV – autoridades públicas.

§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os 

fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados 

ou não a partidos políticos, que exerçam cargos de 

chefia ou direção na administração pública direta ou 

indireta.

R: Deve ser emitida nota fiscal no CPF do doador, obser-

vado o limite de R$ 1064,00. 

R: O debate será realizado segundo as regras estabele-

cidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e 

a pessoa jurídica interessada na realização do evento, 

dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Essas regras serão 

aprovadas se obtiverem a concordância de pelo menos 

dois terços dos candidatos aptos para o cargo de prefei-

to, e de pelo menos dois terços dos partidos ou coliga-

ções com candidatos aptos, no caso do cargo de verea-

dor. 

Consideram-se candidatos aptos aqueles filiados a 

partido político com representação superior a nove 

parlamentares na Câmara dos Deputados e que 

tenham requerido o registro de candidatura na Justiça 

Eleitoral). ▲

Temos� aquela� previsão� de� não� precisar� emitir� recibos�
eleitorais�para�cessão�de�bens�móveis�no�valor�de�até�4mil�
reais.� Poderíamos� enquadrar� os� veículos� cedidos� cujo�
valor�estimado�de�aluguel�seja�inferior�a�este�limite?�

Detentores�de�cargo�em�comissão�podem�doar�para�can-
didatos?

Como�proceder�nos�casos�em�que�o�eleitor�deseja�confec-
cionar�bandeira�para�candidato�com�seus�próprios�recur-
sos?�

Quem�autoriza�o�debate�eleitoral?�Deve�haver�autorização�
da�Justiça�Eleitoral�ou�qualquer�entidade�pode�convidar�
os� candidatos,� e� esses� decidem� a� respeito� de� eventual�
participação?



SISTEMA DIVULGACANDCONTAS 2016 – CONSULTAS DISPONÍVEIS
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Disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

na internet, o sistema DivulgaCandContas 2016 permi-

te ao eleitor consultar uma série de informações sobre 

os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas 

Eleições Municipais de 2016. No sistema, o cidadão tem 

acesso às propostas dos candidatos a prefeito, declara-

ções de bens dos candidatos, situação do registro de 

candidatura, certidões criminais, estatísticas de regis-

tros de candidaturas por região e estado, limites de 

gastos para os cargos e dados sobre o financiamento 

das campanhas, entre outros tópicos.

O acesso ao sistema é feito por meio dos seguintes 

passos: deve-se clicar no link “Eleições”, na barra superi-

or da página do TSE, depois em “Eleições 2016”, “Divul-

gação de candidaturas e contas eleitorais”, e, por fim, 

em “DivulgaCandContas”. Ao entrar, o eleitor se depara 

com duas grandes áreas de pesquisa: Consultas por 

Regiões Brasileiras e Consultas Individuais/Contas Elei-

torais.

Na primeira área, ao acessar uma região específica 

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul), o cida-

dão pode fazer uma consulta por estado, para saber os 

números de registros de candidatura a prefeito, vice-

prefeito e vereador. No link “Candidatos” de um estado, 

o eleitor pode verificar as informações sobre um candi-

dato em determinado município, tais como situação do 

registro, partido/coligação, limite de gastos da campa-

nha, ocupação, prestação de contas, dados de receitas 

e despesas, inclusive tipos de doação (pessoas físicas, 

pela internet, de candidatos, de partidos, total de recur-

sos estimáveis em dinheiro etc).

Já a área Consultas Individuais/Contas Eleitorais divide-

se em: “Doadores e Fornecedores” (lembrando que 

candidatos e partidos são obrigados a enviar à Justiça 

Eleitoral o relatório financeiro de campanha, a cada 72 

horas, contadas do recebimento da doação), “Limite de 

gastos” de campanha e contratação de pessoal, “Estatís-

ticas de Candidaturas” e “Repositório de Dados Eleitora-

is”.

No link “Estatísticas de Candidaturas”, o cidadão pode 

consultar também a quantidade de registros por cargo, 

grau de instrução, ocupação e faixa etária dos postulan-

tes a candidatos. Por sua vez, o “Repositório de Dados 

Eleitorais” traz informações brutas sobre os candidatos 

e os resultados das eleições realizadas desde 1945, 

entre outros itens, sendo uma fonte permanente de 

pesquisa para eleitores, estudiosos e o público. ▲



CONSULTA. DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS

POR MEIO DE APLICATIVOS DE SERVIÇOS OU SÍTIOS 

NA INTERNET QUE NÃO OS DOS PRÓPRIOS CANDIDA-

TOS, PARTIDOS OU COLIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 

MATÉRIA JÁ RESPONDIDA. NÃO CONHECIMENTO.

1.  As doações eleitorais, pela internet, somente podem 

ser realizadas por meio de mecanismo disponível em 

sítio do candidato, partido ou coligação (Lei 9.504/97, 

art. 23, § 40, III) (Consulta nº 208-87/DF, Rel. Ministro 

HENRIQUE NEVES, DJe de 13.6.2014).

2.  Não se conhece de consulta cujo objeto já foi apreci-

ado pela Corte. Precedente.

3.  Consulta não conhecida.

(TSE. Consulta nº 27496, Acórdão de 01/07/2016, Relator(a) Min. 

MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de 

justiça eletrônico, Tomo 151, Data 05/08/2016, Página 57/58) ▲

“(...) restaria desarrazoado supor que o legislador per-

mitiu aos candidatos no período mais restrito de divul-

gação de propaganda eleitoral, liberdade maior que 

durante a própria campanha (...) A propaganda sob 

análise, ao aliar a data de veiculação do artefato publici-

tário impugnado, o número de artefatos e o alcance 

geral, à imagem dos recorrentes e ao teor do texto, 

revela o propósito de remeter o eleitorado a uma ima-

gem de confiança ("essa família apoia") lança-se à frente 

dos demais na memória dos eleitores e age como de 

fato candidato fosse, o que viola o ordenamento jurídi-

co e compromete a normalidade da disputa e a igualda-

de de chances entre os candidatos, atraindo a aplicação 

da multa prevista no § 3° do artigo 36 da Lei das Elei-

ções. 

(TRE/SP - RECURSO nº 1361, Acórdão de 18/07/2016, Relator(a) 

CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, Publicação: DJESP - Diário da 

Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 26/07/2016 ) ▲
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ADMINISTRADORPÚBLICO

SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

COMPETÊNCIA PARA JULGAR CONTAS DE PREFEITO É DA

CÂMARA DE VEREADORES, DECIDE STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou na sessão plenária desta quarta-feira (10) o julgamento con-

junto dos Recursos Extraordinários (REs) 848826 e 729744, ambos com repercussão geral reconhecida, que discutiam 

qual o órgão competente – se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas – para julgar as contas de prefeitos, e 

se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas gera inelegibilidade do prefeito (nos termos da Lei da Ficha 

Limpa), em caso de omissão do Poder Legislativo municipal. Por maioria de votos, o Plenário decidiu, no RE 848826, 

que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos 

prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, 

que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores.
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No julgamento do RE 729744, o ministro relator Gilmar Mendes consignou que “a competência para o julgamento das 

contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo (nos termos do artigo 71, inciso I, da Constituição 

Federal), que é órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequa-

ção orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. Seu parecer, nesse caso, é 

opinativo, não sendo apto a produzir consequências como a inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, g, da Lei comple-

mentar 64/1990”, afirmou o relator, ressaltando que este entendimento é adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). ▲

PRESIDENTE DO TSE PARTICIPA DE LANÇAMENTO DE CARTILHA DA AGU

SOBRE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, participou nesta quarta-feira (24), no 

Senado Federal, do lançamento oficial da Cartilha sobre Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 

– Eleições 2016, editada pela Advocacia-Geral da União (AGU). Em sua quinta edição, a cartilha reúne informações bási-

cas sobre direitos políticos e normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos em ano eleito-

ral. O objetivo da publicação é evitar a prática de atos por agentes públicos, candidatos ou não, que possam ser questi-

onados como indevidos no período e influenciar na lisura do pleito. 

A cartilha está dividida por temas e contém orientação 

específica a respeito das condutas vedadas aos agentes 

públicos, seguida do período no qual a vedação deve ser 

observada e das penalidades aplicáveis em caso de des-

cumprimento da legislação eleitoral. 

A cartilha pode ser consultada através do link: http://goo.gl/SdZg70 ▲
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ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS PODEM DIVULGAR CADASTRO DE INELEGÍVEIS

O Conselho Nacional de Justiça passou a permitir que órgãos públicos e outras instituições divulguem em suas páginas 

na internet o Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inele-

gibilidade (CNCIAI).

Interessados terão assistência técnica e conseguirão acesso ao sistema por meio de uma interface de programação de 

aplicativos (API). Dessa forma, será possível, por exemplo, que determinada publicação jornalística na internet apre-

sente informações do cadastro — atualizado periodicamente pelos próprios juízes responsáveis por processos em 

que há condenação por improbidade administrativa ou demais atos que proíbam os réus de concorrer às eleições.

Atualmente, há 33.652 pessoas cadastradas nessas condições nos tribunais de Justiça, 4.205 nos tribunais regionais 

federais e 24 no Supremo Tribunal Federal.

A divulgação por outros órgãos foi autorizada pela Portaria 94/2016, mas o cadastro existe desde 2008, reunindo inici-

almente apenas as condenações por improbidade. Em 2013, foram incluídos os condenados por crimes contra a admi-

nistração pública, que podem tornar os demandados inelegíveis segundo a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 

135). ▲
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Ementa: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO DAS 

PENALIDADES - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - IM-

PRESCRITIVIDADE - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINIS-

TRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS. 

1- Por aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65, 

deve ser conhecido o reexame necessário de ações civis 

públicas por ato deimprobidade administrativa. 

2- A prescrição das penalidades decorrentes de atos de 

improbidade administrativa, nos termos do inciso I, do 

artigo 23, da Lei nº 8.429/92, é de cinco anos após o 

término do exercício de mandato. 

3- Não havendo provas das irregularidades suposta-

mente cometidas pelo ex-prefeito, tampouco dos preju-

ízos sofridos pelo Erário Municipal, não é possível impu-

tar a prática de atos de improbidade administrativa ao 

agente público. 

4- Não é cabível a condenação do município ao paga-

mento de honorários advocatícios quando não há com-

provação de má-fé do autor, uma vez que a aplicação 

do art. 18, da Lei da Ação Civil Pública, foi estendida a 

todos legitimados para a propositura desta ação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO 

SECUNDUM EVENTUM LITIS. DANO AO ERÁRIO. 

IMPRESCRITÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR. 

DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS 

ACUSADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONCES-

SÃO INAUDITA ALTERA PARTE. ARTIGO 12, DA LEI Nº. 

7.347/85. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. 

DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum 

eventum litis, devendo permanecer adstrito ao acerto 

ou desacerto da decisão agravada.

2. A pretensão de ressarcimento de danos ao erário é 

imprescritível.

3. Dada a sua natureza acautelatória, a medida de indis-

ponibilidade de bens pode ser deferida nos autos da 

ação de improbidade administrativa antes mesmo da 

notificação a que se refere o art. 17, parágrafo 7º, da Lei

nº.8.429/92, quando presentes indícios suficientes de 

responsabilidade na prática de ato de improbidade 

causador de dano ao erário (fumus boni iuris), dispen-

sando-se a comprovação de dilapidação patrimonial, 

uma vez que o periculum in mora está implícito no 

comando legal, ou seja, é presumido.

4. A indisponibilidade (artigo 7º, Lei nº. 8.429/92) deve

Jurisprudência DIREITOELEITORAL

VG&P ADVOGADOS   |   17       

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10416140001361001 
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recair sobre tantos bens quantos forem necessários 

para assegurar o integral ressarcimento do eventual 

prejuízo ao erário, inclusive sobre aqueles adquiridos 

anteriormente à conduta reputada ímproba.

5. Vale dizer que o contraditório previsto no parágrafo 

7º, do artigo 17, da Lei em referência foi resguardado, 

haja vista que a douta Magistrada primeva determinou 

a intimação dos requeridos, ora agravados, para apre-

sentarem defesa prévia.

6. A indisponibilidade de bens é cabível quando o julga-

dor entender presentes os indícios de responsabilidade 

na prática de ato de improbidade que cause dano ao 

erário, que em si já configura o periculum in mora, não 

sendo necessária a comprovação de que o réu dilapida-

ria o patrimônio, visto que o risco do dano é presumível. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVI-

DO.

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 847305920168090000. Relator 

DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, Julgamento: 02/08/2016).  ▲

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ATO ÍMPROBO. ELEMENTO SUBJE-

JETIVO. DOLO NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de ação civil pública, por improbidade admi-

nistrativa, em que busca o Ministério Público do Estado 

de Sergipe a condenação do recorrido, nas penalidades 

da Lei  8.429/92, por ter contratado sem concurso 

público, no período de 1º de setembro a 31 de outubro 

de 2002, uma senhora para prestação de serviço de 

limpeza, no Município de Carira/SE.

(...)

4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que "a 

caracterização do ato de improbidade por ofensa a 

princípios da administração pública exige a demonstra-

ção do dolo lato sensu ou genérico" (EREsp 772.241/-

MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 

6/9/2011). Outros precedentes: AgRg nos EREsp 1.260.-

963/PR, Rel.Min. Humberto Martins, Primeira Seção, Dje 

3/10/2012; e AgRg nos EAREsp 62.000/RS, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/9/-

2012.

5. Demais disso, concluir diversamente do Tribunal de 

origem para concluir pela ocorrência de dolo na condu-

ta do recorrido demandaria análise de matéria fático-

probatória, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 813.040/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016) ▲
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