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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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O Tribunal Superior Eleitoral registrou 25,2 milhões de abstenções nas eleições municipais deste ano. Isso significa que 

17,58% dos eleitores não compareceram às urnas neste domingo (2/10). Segundo o presidente do TSE, a cifra é um 

aumento em relação às últimas eleições locais, quando 16% dos eleitores deixaram de votar. Mas é menor que o apu-

rado nas eleições gerais de 2014, quando o índice de abstenções chegou a 20%.

Os votos brancos e nulos ainda não foram computados pelo sistema do TSE porque ainda faltam urnas a ser apura-

das. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, considera essa cifra “irrelevante”. “O voto em branco decorre mais de uma 

desinformação que de um protesto”, analisou, em entrevista coletiva neste domingo.▲

Notícias DIREITOELEITORAL

ABSTENÇÕES ESTE ANO FORAM MAIORES QUE EM 2012

E MENORES QUE 2014, APONTA TSE
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JOÃO DORIA, DO PSDB, É ELEITO PREFEITO DE

SÃO PAULO NO PRIMEIRO TURNO

João Doria (SDB) foi eleito, em primeiro turno, prefeito 

de São Paulo. O candidato tucano obteve 53% dos votos 

válidos, deixando para trás, em segundo lugar com 16% 

dos votos, o candidato Fernando Haddad (PT), atual 

prefeito da capital paulista. Celso Russomano (PRB) 

ficou com 13% dos votos contabilizados. Até o momento 

foram apurados 97% dos votos válidos.

Esta é a primeira vez que um candidato é eleito prefeito 

de São Paulo no primeiro turno desde 1992, quando as 

eleições passaram a ter dois turnos. Doria deve tomar 

posse em 1º de janeiro de 2017.

Durante sua campanha, Doria chegou a ser condenado devido a sua propaganda eleitoral. O candidato atacou o Parti-

do dos Trabalhadores (PT), com anúncios parodiando o bordão "Pergunta lá", da rede de postos Ipiranga. Acionado 

pela rede de postos e pelo PT, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a suspensão dos anúncios.

Em entrevista à TV Brasil em parceria com o jornal El País, o candidato do PSDB disse que uma de suas principais pro-

postas é a contratação emergencial de hospitais particulares para oferecer exames à população. Segundo Doria, a 

intenção é que ação, prevista para durar um ano, reduza consideravelmente o tempo de espera por atendimento. ▲

CRIVELLA E FREIXO VÃO PARA O SEGUNDO TURNO NO RIO DE JANEIRO

O candidato Marcelo Crivella (PRB) vai disputar o segundo turno das eleições no Rio de Janeiro contra o candidato Mar-

celo Freixo (PSOL). Crivella teve 27% dos votos válidos, enquanto Freixo teve 18% dos votos. A abstenção no município 

do Rio de Janeiro chegou a 24%. Entre os votos registrados em urna 5% foram brancos e 12% foram nulos.
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Bispo da Igreja Universal, o senador Marcelo Crivella concorre pela terceira vez à prefeitura carioca. Com 59 anos, Cri-

vella nasceu na capital fluminense. Em 2002, foi eleito para o Senado com mais de 3 milhões de votos. Foi reeleito para 

o período 2011 a 2019. Foi ministro da Pesca e Aquicultura no governo de Dilma Rousseff.

Já o deputado estadual Marcelo Freixo, concorre pela segunda vez à prefeitura do Rio de Janeiro, dessa vez pela coliga-

ção "Mudar é Possível" (PSOL-PCB). Com 49 anos, Freixo nasceu em Niterói, foi professor de História e atuou durante 

duas décadas como ativista de direitos humanos.

Em 2010, Freixo se reelegeu como segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro e, novamente, em 2014, 

tendo sido o mais votado do país. É o atual presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da 

Alerj. ▲

TODAS AS CAPITAIS DA REGIÃO SUL DO PAÍS TERÃO

SEGUNDO TURNO PARA PREFEITO

Na Região Sul haverá segundo turno nas três capitais. A 

primeira a finalizar as apurações foi Curitiba. Na capital 

do Paraná, participarão do segundo turno das eleições 

Rafael Greca (PMN), que recebeu 38,3% dos votos váli-

dos, e Ney Leprevost (PSD), que obteve 23,7 % dos votos.

Em Porto Alegre o segundo turno também está confir-

mado. Nelson Marchezan Junior (PSDB) venceu o prime-

iro turno com 29% dos votos válidos. Ele disputará a 

prefeitura com Sebastião Melo (PMDB), que teve 25% 

dos votos. 

Em Florianópolis, a eleição continua para Gean Loureiro 

(PMDB) e Angela Amim (PP). Loureiro conquistou 40% 

dos votos válidos no primeiro turno. Já a candidata Ange-

la Amin (PP) obteve 24%.▲
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TSE VAI PRIORIZAR JULGAMENTOS QUE INTERFIRAM NO

RESULTADO DAS ELEIÇÕES DESTE ANO

Dos recursos eleitorais que chegarem ao TSE referentes ao pleito municipal deste ano, a corte vai priorizar os casos 

com poder de influenciar o resultado das eleições majoritárias. Portanto, passarão na frente da fila os candidatos a 

prefeito cujos registros estejam sub judice, mas que obtiverem votos suficientes para levá-los ao segundo turno ou 

vencer as eleições.

De acordo com o ministro Henrique Neves, do TSE, a intenção é julgar todos os processos que afetem o resultado das 

eleições antes da data da diplomação (19 de dezembro deste ano), para que não haja indefinição a respeito do resulta-

do do pleito. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 2% dos candidatos registrados para as eleições deste ano 

tiveram seus registros rejeitados pela Justiça Eleitoral e esperam o julgamento de recursos. Portanto, os votos em 

8.440 candidatos serão registrados como nulos durante a votação deste domingo (2/10). Outros 24 tiveram o registro 

de candidatura cassado e recorrem da decisão.

Do total de recursos, 575 já estão no TSE. O resto aguarda julgamento pelos tribunais regionais eleitorais e só depois 

subirá à instância máxima da Justiça Eleitoral. Ainda há 4,6 mil candidatos que tiveram seus registros deferidos, mas 

que o Ministério Público ou campanhas concorrentes recorreram da decisão. Os votos nesses candidatos serão com-

putados normalmente nas urnas. ▲
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TSE CONTABILIZA 150 PRISÕES DE CANDIDATOS

ATÉ AS 17H DO DIA DA ELEIÇÃO

Cento e cinquenta candidatos foram presos em flagran-

te em todo o país até a tarde deste domingo, 02 de outu-

bro, segundo boletim do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) divulgado por volta das 17h. Os nomes e os parti-

dos dos detidos não foram informados pela Justiça 

Eleitoral.

Deste total, 114 candidatos foram presos por realiza-

rem boca de urna, 9 por divulgarem propaganda não-

permitida, oito por transporte ilegal de eleitores, 13 por 

corrupção eleitoral e seis por motivos não informados.

Minas Gerais foi o estado com mais prisões de candida-

tos: 43. Seguido por Goiás (16) e Paraná (15). Ainda de 

acordo com o TSE, também foram registradas ocorrên-

cias com outros 119 candidatos, mas sem prisão.

O tribunal informou ainda que 1.005 eleitores foram 

presos por irregularidades cometidas próximo às zonas 

eleitorais. Entre os motivos, estão uso de alto-falante (4 

prisões), boca de urna (587 prisões), divulgação de pro-

paganda (91 prisões), transporte ilegal de eleitores (57 

prisões), corrupção eleitoral (117 prisões) e outros moti-

vos (149 prisões).

Mais de 144 milhões de eleitores estavam aptos a esco-

lher os próximos prefeitos e vereadores de 5.568 muni-

cípios. Ao todo, são 16.565 candidatos a prefeito e 

463.376 candidatos a vereador, o que totaliza 496.896 

candidatos em todo o Brasil.

Não houve eleição apenas no Distrito Federal e em 

Fernando de Noronha (PE), que não têm prefeitos e 

vereadores.

Durante todo o dia, mais de 1,7 milhão de mesários 

trabalharam na eleição, sendo que 593 mil eram volun-

tários.

De acordo com o tribunal, há militares das Forças Arma-

das em 467 municípios de 14 estados (incluindo Acre, 

Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraíba, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins). ▲
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JUSTIÇA ELEITORAL PODE JULGAR QUESTÃO PARTIDÁRIA

INTERNA QUE AFETE ELEIÇÃO

A Justiça Eleitoral tem competência para julgar questões 

internas dos partidos políticos, desde que a causa afete 

as eleições. Essa possibilidade existe por causa da natu-

reza mista das siglas, que apesar de não serem entes 

estatais, são um ator importante do processo democrá-

tico, sendo, por exemplo, responsável pela definição de 

candidatos. O entendimento é do ministro Luiz Fux, do 

Tribunal Superior Eleitoral, ao conceder liminar para 

suspender destituição de diretório regional do Pros.

A ação, movida pelo advogado Joagny Augusto Costa 

Dantas, que representou a recorrente, questionou ato 

da presidência do partido, que destituiu o colegiado 

regional a pedido do grupo da situação depois que o diretório local apoiou o bloco de oposição dentro da sigla. Nos 

autos consta que nenhum comunicado oficial sobre o ato foi emitido, não permitindo contraditório.

O ministro explicou que a competência da Justiça Eleitoral para tratar do tema vem do sentido mais “elástico” da 

expressão processo eleitoral, que é formado por várias fases, mas todas com o objetivo de escolher os dirigentes do 

Poder Público. Segundo Fux, o entendimento foi pacificado em 2010, quando foi debatido se os efeitos da Lei da Ficha 

Limpa valeriam para as eleições daquele ano.

Fux ponderou ainda que a importância dos partidos políticos para a democracia e o fato de decisões que afetem as 

eleições terem de ser proferidas, pelo menos, um ano antes do pleito para não atrapalhar os procedimentos internos 

das siglas, não é uma espécie de carta branca para quaisquer atitudes. “Não pode essa mesma autonomia legitimar os 

desmandos e abusos perpetrados no seio dessas entidades associativas, convolando-se em espécie de instrumento 

sacrossanto e indevassável.” O ministro também explicou que os partidos estão em uma zona cinza por ocuparem um 

espaço público, mesmo não sendo entes estatais. Como exemplo, ele citou o fato de que para um cidadão se candida-

tar, ou seja, exercer um direito fundamental, ele precisa se filiar a um partido.▲
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TRE-PR REFORMA DECISÃO QUE INDEFERIU REGISTRO

DE CANDIDATO DE MANDIRITUBA

A Corte Eleitoral, neste sábado (1º), por maioria, dar pro-

vimento a recurso interposto em face de decisão proferi-

da pelo juízo da 144ª Zona Eleitoral – Fazenda Rio Grande 

e deferiu o registro de candidatura de Luís Antônio Bisca-

ia para Prefeito de Mandirituba. 

Para o relator, Dr. Nicolau Konkel Júnior, “o contrato fir-

mado com o Poder Público decorrente de pregão obede-

ce, em geral, a cláusulas uniformes, motivo pelo qual se 

aplica a ressalva da parte final do art. 1º, II, i, da Lei Com-

plementar nº 64/90, não havendo necessidade de desin-

compatibilização”. O artigo citado dispõe que são inelegí-

veis “os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, 

hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que 

mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder 

Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes”.  

Conclui o relator que “em razão de as circunstâncias do caso concreto indicarem que o contrato debatido tem cláusu-

las uniformes, entendo que não era exigível do Recorrente que se desincompatibilizasse na forma do art. 1º, inciso II, 

alínea 'i' c/c inciso IV, alínea 'a', todos da Lei Complementar nº 

64/90, merecendo reforma a sentença que indeferiu o registro. 

A Coligação “Renova Mandirituba” e a Coligação “Mandirituba Vai 

Voltar a Sorrir” impugnou o registro de candidatura de Luís Antô-

nio Biscaia questionando a necessidade de desincompatibiliza-

ção de candidato que, na qualidade de dirigente de empresa, 

que possuía contratos na modalidade de Pregão com o Municí-

pio.▲
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

CALENDÁRIO ELEITORAL PARA O SEGUNDO TURNO

- Data a partir da qual nenhum candidato que participará do segundo turno de votação poderá ser detido ou preso, 

salvo no caso de flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º).

- Data limite para o início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, relativa ao segundo tur-

no, observado o prazo final para a divulgação do resultado das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 49, caput).

15 de outubro

- Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelha-

gem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que pode-

rá ser prorrogado por mais duas horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 4º e 5º, 

inciso I).

27 de outubro

- Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e na televisão (Lei nº 

9.504/1997, art. 49, caput).

- Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral do segundo turno (Lei nº 9.504/1997, 

art. 43, caput).

- Último dia para a realização de debate, não podendo estender-se além da meia-noite (Resolução nº 22.452/2006).

28 de outubro

- Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas (Lei 

nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, inciso I).

- Último dia, até as 22 h, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou 

carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.39, §9º).  ▲

29 de outubro



ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AGR MANEJADO EM 23.5.2016. PRES-

TAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADU-

AL. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC DO B). CON-

TAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSOS DE ORI-

GEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO 

TESOURO NACIONAL. 

A ausência de registro de despesa com a contratação 

de serviços advocatícios para a prestação das contas de 

campanha não constitui irregularidade, tendo em vista 

que "os honorários relativos aos serviços advocatícios e 

de contabilidade relacionados com processo jurisdicio-

nal-contencioso não podem ser considerados como 

gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à 

contabilização ou à limitação que possa impor dificul-

dade ao exercício da ampla defesa" (AgR-REspe nº 773-

55/SE, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 

28.4.2016). Agravo regimental conhecido e não provido.

(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 87662, Relato-

ra Min. ROSA WEBER, DJE Data 23/09/2016) ▲

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - 

REGISTRO DE CANDIDATURA - INDEFERIMENTO - 

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL POR DOAÇÃO ELEITO-

RAL CONSIDERADA ILEGAL EM PROCESSO QUE 

SEGUIU O RITO DO ARTIGO 22 DA LC 64/90 -  INELEGI-

BILIDADE REFLEXA - ARTIGO 1º, I, "P", DA LC 64/90 - 

APLICAÇÃODO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 

INELEGIBILIDADE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 

1.   A norma do artigo 1º, I, "p", da Lei Complementar nº 

64/90 traz inelegibilidade reflexa decorrente da proce-

dência de representação por excesso de doação julga-

da procedente. 

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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2.   "Sendo insignificante o valor do excesso doado, é de 

se aplicar o princípio da insignificância, em vista da 

ausência de lesividade ao objeto jurídico tutelado pela 

norma." (Recurso Eleitoral nº 170-83.2016.6.16.0154, 

rel. Dr. Nicolau Konkel Júnior, julgado em 27/09/2016).

3.   Recurso conhecido e provido.

(TER/PR, RECURSO ELEITORAL nº 26706, Relator IVO FACCENDA, 

Publicado em Sessão, Data 29/09/2016) ▲

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - 

REGISTRO DE CANDIDATURA - CRIME - PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO PUNITIVA - INELEGIBILIDADE - NÃO 

INCIDÊNCIA - REGISTRO DEFERIDO - RECURSO 

DESPROVIDO. 

1.Por ser a inelegibilidade prevista na alínea "e', do inci-

so I, do artigo 1º, da LC nº 64/90, uma consequência da 

condenação criminal, não há como incidir a causa de 

inelegibilidade ante o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva pela Justiça Comum.

2.Não há como se indeferir pedido de registro, com 

base em inelegibilidade do art. 14, § 9º, da Constituição 

Federal, em face da mera existência de ação penal, de 

improbidade administrativa ou de ação civil pública em 

curso, sem o respectivo trânsito em julgado. 

3.Recurso desprovido.

(TER/PR, RECURSO ELEITORAL nº 18296, Relator NICOLAU KONKEL 

JÚNIOR, Publicado em Sessão, Data 22/09/2016) ▲

Recursos eleitorais. Impugnação ao registro de Candi-

datura. Vereador. Eleições 2016. Inelegibilidades previs-

tas no art. 1°, inciso I, alíneas "I" e "o", da LC n° 64/1990. 

Ação julgada improcedente. Deferimento pelo Juiz a 

quo.

Inaplicabilidade da causa de inelegibilidade prevista no 

art. 1°, inciso I, alínea "o", da LC n° 64/1990. A perda do 

cargo por prática de ato de improbidade administrativa, 

na condição de Vereador, não se equipara a penalidade 

disciplinar de demissão, aplicável ao servidor público.

Causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, 

alínea "I" da LC n° 64/1990. Condenação por ato doloso 

de improbidade administrativa. A condenação funda-

mentada na violação de princípios (art. 11 da Lei n° 

8.429/1992) não afasta, por si só, a presença de dano ao 

patrimônio público e de enriquecimento ilícito. Cabe a 

Justiça Eleitoral examinar o título condenatório, a fim de 

concluir pela presença cumulativa do enriquecimento 

ilícito e do dano ao erário, aferindo-os pela análise dos 

fundamentos da condenação, ainda que tal reconheci-

mento não tenha constado expressamente do disposi-

tivo da decisão da Justiça Comum. Precedentes do TSE.

Penalidade de ressarcimento dos valores auferidos 

indevidamente, correspondentes aos pacotes de via-

gens usufruídas por cada vereador e de multa no valor 

do dano. Demonstração da presença de enriquecimen-

to ilícito e de dano, cumulativamente. A inelegibilidade 

do art. 1°, I, "I", da LC n° 64/90 incide quando verificada, 

efetivamente, a condenação cumulativa por dano ao
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Erário e enriquecimento ilícito, em proveito próprio ou 

de terceiro, ainda que a condenação cumulativa não 

conste expressamente da parte dispositiva da decisão 

condenatória. Precedentes do TSE. Constatação de que 

o ato doloso de improbidade importou em enriqueci-

mento ilícito e dano ao erário. Reforma da sentença de 

1° grau. Indeferimento do pedido de registro de candi-

datura. Recursos a que se dá provimento.

(TRE/MG, RECURSO ELEITORAL nº 27473, Relator PEDRO BERNARDES 

DE OLIVEIRA, Publicado em Sessão, Data 22/9/2016)▲

Recurso Eleitoral. Registro de Candidatura. Eleições 

2016. Inelegibilidade. Alínea "g". Contagem do prazo. 

Data da decisão. Dolo. Ausência de comprovação. Provi-

mento do recurso para deferir o registro. I - Para a confi-

guração da inelegibilidade da alínea "g", além dos dema-

is requisitos previstos no citado artigo, a decisão que 

rejeita as contas deve ser irrecorrível. Dessa forma, só 

haverá a incidência da inelegibilidade quando a decisão 

do órgão de contas torna-se definitiva. II - Embora a 

conduta do gestor enseje a desaprovação de contas e, 

consequentemente, as sanções daí decorrentes, não 

verifico elementos mínimos que revelem o ato de 

improbidade administrativa praticado na modalidade 

dolosa, pois não há na decisão de rejeição de contas 

comprovação da má-fé do gestor público, entendida 

assim como conduta que de fato prejudique intencio-

nalmente o patrimônio público ou a gestão municipal. 

IV - Estando ausente o elemento dolo, impõe-se o afas-

tamento da inelegibilidade presente na alínea "g". Provi-

mento do recurso para deferir o registro de candidatura 

do recorrente.

(TRE/RJ, RECURSO ELEITORAL nº 13527, Relatora JACQUELINE LIMA 

MONTENEGRO, Relator designado LEONARDO GRANDMASSON 

FERREIRA CHAVES, Publicado em Sessão, Data 30/09/2016) ▲
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Notícias

POLÍTICOS CASSADOS DEVEM RESSARCIR UNIÃO POR CAUSA DE NOVAS ELEIÇÕES

A União não pode arcar com os custos de uma nova elei-

ção se não deu causa para isso. Assim, pode ser ressarci-

da por quem, por cometer ato ilícito, deu motivo para 

uma nova eleição. O entendimento levou a 4ª. Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região a condenar dois 

políticos de Santa Catarina a ressarcir os cofres da União 

pelos gastos que a Justiça Eleitoral teve para fazer uma 

nova votação, em 2011, em sua cidade. O valor total dos 

danos materiais chega a R$ 43 mil.

No julgamento do dia 14 de setembro, o colegiado negou Apelação interposta pelo ex-prefeito da cidade de José 

Boiteux (SC), José Luiz Lopes, e seu vice, Adair Antônio Stollmeier. Ambos foram cassados por causa de fraudes nas 

eleições de 2008. 

Conforme o processo, na época dos fatos, Lopes era filiado ao PSDB, e Stollmeier, ao PP. Atualmente, o ex-prefeito está 

no PR. Eles foram cassados em 2009 pelo juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ibirama (SC) por compra de votos e abuso de 

poder econômico. O processo já transitou em julgado.

O relator do recurso na 4ª. Turma, desembargador Luís Alberto d'Azevedo Aurvalle, confirmou a decisão na íntegra. 
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Para a Advocacia-Geral da União, nem todo serviço jurídico deve ser contratado pela administração pública sem licita-

ção. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal na sexta-feira (30/9), a instituição afirmou que só podem 

ser contratados dessa forma serviços considerados “de natureza singular” ou que exijam profissionais ou escritórios 

de advocacia de “notória especialização”, nos termos da Lei de Licitações.

“Não se enquadram nesse caso aqueles serviços de advocacia comuns, isto é, cujo grau de singularidade e complexi-

dade não se revelem idôneos para autorizar o abandono da observância do princípio constitucional da isonomia e da 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração”, 

diz a petição.

A entidade pede que o STF declare constitucionais dispositi-

vos da Lei de Licitação que permitem a contratação de advo-

gados e escritórios sem licitação.

A OAB se refere aos artigos 13, inciso V, e 25, inciso II. 

Conforme o primeiro dispositivo, o “patrocínio ou defesa de 

causas jurídicas e administrativas” é um serviço “técnico 

especializado”. Já o inciso II do artigo 25 afirma que “é inexi-

gível a licitação” para a contratação dos serviços técnicos 

descritos no artigo 13.▲

“Preenchidos os três requisitos da responsabilidade civil, de acordo com o Código Civil: ato ilícito, dano e nexo causal, 

gerou-se a responsabilidade que acarretou na necessidade de realização de eleições suplementares que importaram 

em despesa extraordinária, devendo ser imputada a responsabilidade ao réu para ressarcir a União pelos custos com 

a realização da eleição suplementar”, manifestou-se no voto.▲

AGU DEFENDE DISPENSA DE LICITAÇÃO SÓ QUANDO BANCA

TEM SERVIÇO ESPECIALIZADO
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VOLUNTÁRIO TAMBÉM PODE SER CONDENADO

POR IMPROBIDADE, DIZ TJ-GO

Voluntários que atuam em programas de governo também podem ser condenados por improbidade administrativa, 

pois a Lei 8.429/92, que trata do tema, classifica como agente público qualquer pessoa que exerça função em órgãos 

da administração pública direta ou indireta.

O entendimento é do juiz substituto Sebastião Luiz Fleury, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, relator 

do acórdão que condenou o prefeito de Maiporá (GO), Onilto Ribeiro, a ressarcir o erário por deixar estragar 400 quilos 

de feijão.

A argumentação foi usada na decisão para negar a ilegitimidade de a irmã do prefeito, Maria Lúcia Ribeiro, figurar 

como ré na causa. Ela atuava como voluntária na distribuição do alimento e também foi condenada a ressarcir o erá-

rio. Além dela e de Onilto, foi apenado o então secretário de Assistência Social da cidade, Fábio Moreira. A decisão foi 

unânime.

O colegiado entendeu que apesar do dano aos cofres públicos, a perda de direitos políticos imposta aos réus era des-

proporcional se analisado o contexto da situação. Segundo o relator do acórdão, os autos apontam para um caso de 

negligência, e não para um crime doloso. ▲
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAGAMENTO 

INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO.

PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES.

1. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que é 

incabível "a devolução ao Erário de valores recebidos 

pelo servidor, nos casos de equívoco ou má aplicação 

da lei, pela Administração, ou ainda, por erro adminis-

trativo operacional, o que evidencia a boa-fé do servi-

dor".

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1598380/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016). ▲

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGI-

MENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LASTREA-

DA EM SUPOSTA OMISSÃO DE EX-PREFEITO DO MUNI-

CÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA EM PRESTAR 

CONTAS DE VERBAS ORIUNDAS DE CONVÊNIO COM O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADAS À AQUISIÇÃODE 

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. MANIFESTAÇÃO EXPRES-

SA DA UNIÃO DE QUE NÃO INTERVIRÁ NO PROCESSO. 

PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FE-

DERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DO MPF DESPROVIDO.

1.   Cuidam os autos de Ação de Improbidade Adminis-

trativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PALESTINA DO 

PARÁ/PA contra ex-Prefeito Municipal, ao argumento de 

que consubstanciaria ato de improbidade administrati-

va, por ofensa a princípios administrativos (art. 11 da Lei 

8.429/92), a ausência de prestação de contas de recur-

sos recebidos em razão de Convênio firmado pela 

Municipalidade com o Ministério da Saúde.

2.   Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

caracteriza-se o interesse da União quando a verba 

objeto do litígio é oriunda do Erário Federal e sujeita à 

prestação de contas e fiscalização por órgão federal, 

nos termos da Súmula 208/STJ.

3.   Deve-se, no entanto, observar uma distinção na 

aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível, 

visto que tais enunciados provêm da 3a. Seção desta 

Corte Superior e versam hipóteses de fixação da com-

petência em matéria penal, em que basta o interesse 

da União ou de suas autarquias para deslocar a compe-

tência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do 

art. 109 da CF.

4.   O art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça 

Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, mencio-

na as causas a serem julgadas pelo juízo federal em ra-
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zão da pessoa, competindo a este último decidir sobre 

a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, 

no processo, a presença da União, suas autarquias ou 

empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150/STJ.

5.   Assim, a despeito da Súmula 208 do STJ, a compe-

tência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF faz alu-

são, de forma clara e objetiva, às partes envolvidas no 

processo, tornando despicienda, dessa maneira, a aná-

lise da matéria discutida em juízo.

6.   In casu, há nos autos expressa manifestação da 

UNIÃO de que não intervirá no processo (fls. 36), razão 

pela qual não se justifica a pronúncia de competência 

federal para a hipótese.

7.   Parecer do MPF pela competência do Juízo Federal. 

Agravo Regimental do MPF desprovido, mantendo-se o 

decisum monocrático que conheceu do Conflito e 

declarou competente o Juízo de São João do Aragua-

ia/PA, o Suscitante.

(AgRg no CC 133.522/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).  ▲
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