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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 plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou 

nesta terça-feira (18), por maioria de votos, endurecer a 

aplicação da Lei da Ficha Limpa para caso de condenações 

por improbidade administrativa.

Com a decisão, a Corte Eleitoral manteve o entendimento 

adotado desde 2006 de que só ficam inelegíveis políticos 

condenados por improbidade quando houver, cumulati-

vamente, comprovação de dano ao erário e enriqueci-

mento ilícito.

A decisão foi tomada após a corte analisar o caso de um 

candidato à Prefeitura de Quatá (SP) que teve registro 

rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

(TRE-SP), por ter sido condenado por improbidade 

somente por dano ao erário.

Na sessão, o ministro Herman Benjamin, por exemplo, votou para manter o registro indeferido por entender que 

somente dano ao erário isoladamente ou somente enriquecimento ilícito bastariam para tornar alguém inelegível. A 

ministra Rosa Weber concordou com ele. Outros cinco ministros do tribunal, por outro lado, entenderam que deveria 

ser mantido o entendimento atual, da necessidade de se acumular a comprovação de dano ao erário e do enriqueci-

mento ilícito. 

Notícias DIREITOELEITORAL

TSE REJEITA ENDURECER REGRAS NA LEI DA FICHA LIMPA

VG&P ADVOGADOS   |   05       

SEÇÃO DE DIREITO ELEITORAL



06   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Na discussão sobre o caso, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, voltou a criticar a Lei da Ficha Limpa. Ele já 

havia dito, em agosto, que o texto foi escrito por "bêbados" e, no julgamento, afirmou que a lei é usada pelo Ministério 

Público e juízes locais para "chantagear" políticos. "Ato de improbidade é qualquer ilegalidade. No debate, o ministro 

Luiz Fux defendeu a Lei da Ficha Limpa. "Essa lei é fruto da cidadania, de iniciativa popular", frisou. Ele, contudo, desta-

cou que a intenção é punir o administrador que agiu com intenção de desviar e não quem cometeu pequenas irregu-

laridades sem gravidade. Público e juízes locais para "chantagear" políticos. "Ato de improbidade é qualquer ilegalida-

de. No debate, o ministro Luiz Fux defendeu a Lei da Ficha Limpa. "Essa lei é fruto da cidadania, de iniciativa popular", 

frisou. Ele, contudo, destacou que a intenção é punir o administrador que agiu com intenção de desviar e não quem 

cometeu pequenas irregularidades sem gravidade. ▲

TSE ADMITE USO DE ATA PARTIDÁRIA REGISTRADA NA JUSTIÇA

ELEITORAL PARA COMPROVAR FILIAÇÃO

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhe-

ceu, na sessão de 03 de novembro, a possibilidade de 

comprovação de filiação partidária por meio de atas 

essenciais aos registros públicos da vida e da organiza-

ção do partido político, desde que tenham sido registra-

das perante a Justiça Eleitoral.  O entendimento unâmi-

ne foi tomado no julgamento do recurso especial eleito-

ral em que o Ministério Público Eleitoral impugnava a 

candidatura do vereador eleito de Brunópolis (SC), Adelir 

Sebastião Fernandes (PDT). O TSE manteve a candidatu-

ra.

De acordo com o relator do recurso, ministro Henrique Neves, se a Justiça Eleitoral reconhece a validade de um docu-

mento do partido – no caso em questão trata-se da ata de deliberação sobre a escolha de dirigentes partidários para 

compor a comissão provisória do PDT em Brunópolis, assinada, entre outros, pelo candidato - não faria sentido negar 

sua validade para comprovar que as pessoas que assinam o documento são membros do partido político.

Em seu voto, o ministro enfatiza que, para surtir tal efeito, é necessário que as atas tenham sido registradas.
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“As atas partidárias que não são submetidas a nenhum tipo de controle ou verificação externa efetivamente não se 

prestam à comprovação da filiação partidária. Por outro lado, aquelas cuja existência e forma sejam essenciais aos 

registros públicos da vida e da organização do partido político são suficientes para tal fim quando a sua apresentação 

é feita perante os órgãos competentes antes do prazo mínimo de filiação partidária”, concluiu o ministro Henrique 

Neves. ▲

DECISÃO QUE MANDOU VEJA PUBLICAR CAPA COM

RESPOSTA DE CRIVELLA É SUSPENSA

A decisão que obrigava a revista Veja a publicar em sua 

capa o direito de resposta do senador e candidato à 

Prefeitura do Rio de Janeiro Marcelo Crivella não tem 

mais efeito. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tri-

bunal Federal, acolheu recurso da Editora Abril e sus-

pendeu a decisão do juiz Marcello Rubioli, coordenador 

da fiscalização eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio de Janeiro. 

Para o juiz Rubioli, a reportagem de Veja foi publicidade 

negativa ao candidato, o que é proibido pela legislação 

eleitoral. A revista afirma que Crivella foi preso, mas, 

ressalta Rubioli, ele foi apenas detido. Outro fato que 

convenceu Rubioli de que se tratava de propaganda 

negativa foi a estratégia de publicidade feita por Veja. 

A Editora Abril espalhou pela capital fluminense carta-

zes com a frase “Sabe o número do seu candidato?” e, 

abaixo, a foto do número de autuação de Crivella no 

episódio.

Na Reclamação ao STF, a defesa da editora Abril afirma 

que trata-se de conteúdo jornalístico, com "fatos verda-

deiros, de interesse e com texto absolutamente perti-

nente". 

A afirmação de que o texto constitui material eleitoral é 

um "discurso vazio e inapropriado que político e partido 

utilizam para ganharem espaços em material jornalísti-

co", diz o advogado Alexandre Fidalgo. ▲
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TRE-PR DESAPROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO

ESTADUAL DO PTB EM DECISÃO INÉDITA

O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade, desaprovou, em decisão inédita no Brasil, as 

contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (Diretório Estadual), por não ter destinado parte do repasse recebido 

para o programa de promoção e difusão de mulher na política.

As contas são relativas ao exercício de 2014 determinando-se a suspensão, com perda, de recursos do Fundo Partidá-

rio pelo período de dois meses, a ser cumprida no exercício seguinte àquele em que sobrevier o trânsito em julgado. A 

agremiação partidária foi intimada a recolher, ao Tesouro Nacional, em 60 dias, o valor de R$ 3.895,00 e determinou-se 

a comunicação da Secretaria de Controle Interno e Auditoria para que acompanhe a destinação de R$ 1.947,50 no 

exercício seguinte ao do trânsito em julgado para criação e manutenção de programas de promoção e difusão da par-

ticipação política das mulheres.  

Para o relator, Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, “enquanto não se encampar verdadeiramente a integra-

ção das mulheres na política, esses números não mudarão substancialmente e, para que a mudança possa começar a 

acontecer, é fundamental que as medidas previstas na legislação e voltadas para esse público, que é maioria na reali-

dade e minoria nos parlamentos, passem a ser respeitadas”. Arremata que, “o partido não apenas deixou de destinar 

os recursos para finalidade específica e obrigatória, prevista em lei, mas acabou por utilizá-los para fins diversos, 

afrontando, reiterada e intencionalmente, o inciso V e o § 5º, ambos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995”. ▲
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POR USAR RECURSOS PÚBLICOS EM CAMPANHA, AGNELO

QUEIROZ FICA INELEGÍVEL POR 8 ANOS

Por usar recursos públicos na campanha para reeleição em 2014, o ex-governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz 

(PT) se tornou inelegível por oito anos, conforme decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do DF, 

por 4 votos a 3.

O presidente do TRE-DF, desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 

que proferiu o voto de desempate pela condenação, escreveu em 

sua decisão que os acusados utilizaram a Agência Brasília, agência de 

notícias institucional do governo distrital, em benefício próprio. "As 

matérias ditas jornalísticas possuem notória conotação de publicida-

de efetivada para a divulgação de atos, obras e programas de gover-

no”, escreveu Gonzaga Neiva. A defesa de Agnelo alega que os conte-

údos tinham caráter apenas informativo e jornalístico. A decisão do 

TRE-DF tem efeito imediato, mesmo em caso de pedido de recurso 

ao Tribunal Superior Eleitoral. ▲

PREFEITO DE BELÉM É CASSADO POR PROPAGANDA EM SITE DA PREFEITURA

O prefeito de Belém (PA), Zenaldo Coutinho (PSDB), candidato à reeleição, e seu vice, Orlando Reis Pantoja, foram cas-

sados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político nas eleições deste ano. Consta na denúncia que os candidatos 

publicaram mais de 27 vídeos com feitos da administração na página da prefeitura da capital paraense entre os dias 23 

de junho e 1º de julho.

A condenação vem enquanto o tucano se preparava para disputar o segundo turno do pleito contra Edmilson Rodri-

gues (Psol) depois de ter recebido mais de 241 mil votos. Para o juiz Antonio Claudio Von Lohrmann Cruz, da 97ª Zona 

Eleitoral, que proferiu a decisão, a atitude de Coutinho merece repúdio porque gerou dano incalculável e desproporci-

onal ao equilíbrio do processo eleitoral. 
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Em sua defesa, Zenaldo Coutinho alegou que os vídeos foram publicados antes do período eleitoral e que o questiona-

mento não seria válido por ilegitimidade do autor, que foi a coligação Juntos pela Mudança, que representa seu adver-

sário no segundo turno.

Mas os argumentos não foram aceitos pelo juiz eleitoral, que afirmou ter visto o caráter pessoal da propaganda eleito-

ral com uma “clareza solar”. “É pessoal, eleitoral e proibida, haja vista a escancarada exaltação dos feitos da gestão 

municipal de que é titular, em várias peças de publicidade.” Cruz destacou ainda que, mesmo que os vídeos tivessem 

sido publicados antes do período proibido, eles permaneciam acessíveis aos eleitores durante o pleito, o que é proibi-

do por lei. “O fato de que se trata de vídeos/notícias publicados na internet em página oficial da prefeitura no Facebook 

torna a conduta mais grave devido ao alcance que possui esse meio de comunicação”, complementou. ▲

TRE-PR INDEFERE REGISTRO DE PREFEITO ELEITO DE NOVA LARANJEIRAS

A Corte Eleitoral paranaense, por unanimidade, deu 

provimento a recurso para reformar sentença proferida 

pela 45ª Zona Eleitoral – Laranjeiras do Sul - e indeferir o 

registro de candidatura de Eugênio Milton Bittencourt, 

ao cargo de Prefeito de Nova Laranjeiras e, por reflexo, a 

Chapa que contava com Altair Savoldi Wrublak no cargo 

de Vice-Prefeito. 

Para o relator, Dr. Ivo Faccenda, “conclui-se que é manti-

do o entendimento de que compete aos Tribunais de 

Contas julgarem as contas dos Prefeitos quando agem 

na qualidade de ordenadores de despesa de Convêni-

os”. Fundamenta, ainda, que “a realização de compra de 

medicamentos em quantidades superiores às necessidades da população, por meio de procedimento licitatório que 

não assegura o pagamento do melhor preço, combinado com a falta de fiscalização da entrega dos medicamentos e o 

recebimento de notas fiscais irregulares caracteriza ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidade 

insanável”. 
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A chapa formada por Eugênio Milton Bittencourt e Altair Savoldi Wrublak teria vencido as eleições conquistando 3.298 

votos, correspondente a 52,27% dos votos válidos, enquanto a Coligação Unidos Pelo Progresso 

(PPS/PSC/PSDB/PSD/SD/PSB/PMN/PTB) e Jose Lineu Gomes receberam 3.011 votos que correspondem a 47,73% dos 

votos válidos. ▲

TCU E TSE REALIZAM OITAVO BATIMENTO NAS PRESTAÇÕES

DE CONTAS DE CANDIDATOS

O oitavo batimento de informações do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referen-

te às Eleições Municipais 2016, finalizado no dia 24 de outubro, revela que o montante de receitas e despesas declara-

das pelos candidatos com possíveis irregularidades alcança R$ 1,105 bilhão, sendo o número de casos suspeitos de 

304.774. Os valores arrecadados por candidatos e partidos chegaram a R$ 2,615 bilhões.

O levantamento mostra 79 pessoas físicas que doaram acima 

de R$ 300 mil, com rendas conhecidas incompatíveis com a 

quantia doada; mais de 49 mil pessoas físicas inscritas no Bolsa 

Família doaram mais de R$ 45 milhões para as campanhas. 

Também revela que doadores de campanha sem emprego 

formal declarado (desempregados) deram R$ 146 milhões e 

que doadores cujas rendas conhecidas são incompatíveis com 

o valor doado desembolsaram o total de R$ 453 milhões. Já o 

número de doadores falecidos aumentou para 299, antes 

eram 292.

Com relação às despesas, os indícios de irregularidades de destaque são: empresa de produções cujo sócio é benefi-

ciário do Bolsa Família prestou serviço de R$ 3,5 milhões; dois fornecedores com situação inativa ou cancelada que 

prestaram serviços de campanha acima de R$ 400 mil; e empresa aberta em junho deste ano, de filiado de partido, 

que prestou serviços de R$ 250 mil. Vale ressaltar que as informações são transmitidas à Justiça Eleitoral pelos próprios 

candidatos, e elas podem ser retificadas a qualquer tempo. Porém, independentemente de retificação ou não, os 

dados são compartilhados pelo TSE com o Ministério Público para que este realize investigações e tome as providênci-

as, se achar necessário. ▲
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Orientações Eleições 2016 DIREITOELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Havendo segundo turno, as contas devem ser prestadas até 19 de novembro de 2016, apresentando a movimentação 

financeira referente aos dois turnos:

I - o candidato que disputar o segundo turno;

II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em 

todas as suas esferas;

III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas 

concorrentes ao segundo turno.

Ainda, os candidatos e os partidos que disputarem o segundo turno da eleição devem informar à Justiça Eleitoral as 

doações e os gastos que tenham realizado em favor dos candidatos eleitos no primeiro turno, até 1º de novembro de 

2016. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, con-

forme a origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral. As sobras de cam-

panha podem ser:

1. A diferença positiva entre os recursos arrecadados e os gastos realizados em campanha;

2. Os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega das 

prestações de contas de campanha.

O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas do responsável pelo 

recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido. As sobras financeiras de recur-

sos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movi-

mentação de recursos dessa natureza. 

As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 2° devem ser depositadas na conta bancária do partido desti-

nada à movimentação de “Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos par-

tidos políticos. ▲



ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. 

RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGU-

LARIDADE NÃO SANADA. FALHA GRAVE. DESAPROVA-

ÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALOR RELEVANTE

NO CONTEXTO DA CAMPANHA. PRINCÍPIOS DA PRO-

PORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO APLI-

CABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA. 

1.  Na espécie, as contas de campanha da ora agravante 

ao cargo de deputado estadual, nas eleições de 2014, 

foram rejeitadas pela Corte Regional em razão da utili-

zação de recursos financeiros cuja origem não foi 

identificada.

2.  É dever do(a) candidato(a) manter sob seu estrito 

controle a origem de todas as doações recebidas para a 

sua campanha, sob pena de ter suas contas rejeitadas, 

dada a gravidade dessa irregularidade, a qual também 

conduz à necessidade de recolhimento desses valores 

ao Tesouro Nacional, na forma do que dispõe o art. 29 

da Res.-TSE nº 23.406/2014 (REspe nº 2481-87/GO, Rel. 

Min. Henrique Neves, DJe de 4.2.2016).

3. Se a irregularidade alcança valor expressivo no con-

texto das contas prestadas (na espécie, o correspon-

dente a 45,67% do total arrecadado), bem como se 

compromete a confiabilidade do seu balanço contábil, 

não há que se falar em incidência dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade (AgR-AI nº 1098-

60/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.6.2016).

4.  Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 217403, Rela-

tora Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - 

Diário de justiça eletrônico, Data 31/10/2016) ▲

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - 

PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - CARGO DE 

VEREADOR - INDEFERIMENTO - CONDENAÇÃO POR 

ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

ALÍNEA "L", INCISO I, ART. 1º, DA LC Nº 64/90 - 

INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE - DESPROVIDO. 

1. Proferida decisão condenatória por órgão colegiado 

que reconhecem a prática de ato de improbidade admi-

nistrativa com a presença de dolo, de prejuízo ao erário 

e de enriquecimento ilícito, ainda que este requisito não 

conste expressamente do dispositivo da decisão conde-

natória, com a consequente condenação à suspensão 

dos direitos políticos, é aplicável a sanção de inelegibili-

dade prevista na alínea 'l', do inciso I, do art. 1º, da LC nº 

64/90.

2. "2. No caso vertente, o candidato foi condenado em 

ação civil pública, por ato doloso de improbidade pre-

visto no art. 9° da Lei n° 8.429/92, em razão de ter 

usado verba pública destinada ao pagamento de des-

pesas referentes ao exercício regular do mandato, em 

benefício próprio, o que demonstra a ocorrência de 

enriquecimento ilícito de sua parte e dano ao erário, 

haja vista que a referida verba foi usada com finalidade 

diversa e para fins ilícitos, em manifesta ofensa à mora-

lidade para o exercício do mandato. [...]." (AgR-RO - Agra-

vo Regimental em Recurso Ordinário nº 38427 - Boa 

Vista/RR. Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA 

GUIMARÃES LÓSSIO. Acórdão de 24/10/2014. Publica-

ção: PSESS - Publicado em Sessão, Data 24/10/2014)

 3. Recurso desprovido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 10370, Relator(a) JOSAFÁ ANTONIO 

LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

10/10/2016)▲

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATU-

RA. VEREADOR. DEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMI-

NAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CRIME 

CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL E NÃO CONTRA 

O PATRIMÔNIO PRIVADO. INELEGIBILIDADE NÃO 

CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do Código 

Penal) está capitulada como crime contra a proprieda-

de imaterial, não contra o patrimônio privado, e por 

isso não incide na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, 

I, da LC nº 64/1990. Precedente do TSE.

2. Havendo tratamento legislativo diferenciado para 

essas duas categorias de crimes e tratando-se a inelegi-

bilidade de restrição a direito fundamental ¿ a capacida-

de eleitoral passiva (ius honorum) , inadmissível a inter-

pretação analógica ou extensiva da hipótese prevista no 

art. 1º, I, ¿e¿, ¿2¿, 1ª figura, que trata dos crimes contra o 

patrimônio privado

3. Recurso não provido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 17693, Relator ADALBERTO JORGE X. 

PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/10/2016) 

▲

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA 

.VEREADOR. INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DO SERVIÇO
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PÚBLICO POR ABANDONO DE CARGO. ART. 1º, INCISO 

I, ALÍNEA "O", DA LC Nº 64/1990. ANULAÇÃO DO PRO-

CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MEDIANTE PE-

DIDO REVISIONAL. CAUSA SUPERVENIENTE QUE 

AFASTA A INELEGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A anulação do ato demissional pela autoridade admi-

nistrativa competente constitui causa superveniente ao 

registro que afasta a inelegibilidade, nos termos do § 10 

do art. 11 da Lei nº 9.504/1997 (TRE/PR, RE nº 13756 e 

TSE, REspe nº 2026).

2. "Nos processos de registro de candidatura, não se 

discute o mérito de procedimentos ou decisões proferi-

das em outros feitos, já que a análise restringe-se a 

aferir se o candidato reúne as condições de elegibilida-

de necessárias, bem como não se enquadra em even-

tual causa de inelegibilidade" (TSE, AgR-REspe 11.806/-

BA, AgR-REspe 15.919/MA, AgR-REspe 30.102/SP e AgR-

REspe 105.541/PA).

3. Eventual ilegalidade praticada pela Administração 

Pública na condução e julgamento do pedido revisional 

é questão que deveria - ou deve - ser buscada e decidi-

da em ação própria, por quem legitimado, perante, no 

caso, a Justiça Comum Estadual.

4. Recurso provido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 19527, Relator ADALBERTO JORGE 

XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

17/10/2016)▲

ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPA-

DA. INTERNET. FACEBOOK. CONTA PESSOAL DE UM 

DOS RECORRENTES. BENEFÍCIO DA OUTRA RECOR-

RENTE ENTÃO PRÉ-CANDIDATA A VEREADORA. 

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

I- Segundo a atual jurisprudência do colendo Tribunal 

Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral antecipada 

por meio de manifestações dos partidos políticos ou de 

possíveis futuros candidatos na internet somente resta 

caracterizada quando há propaganda ostensiva, com 

pedido de voto e referência expressa à futura candida-

tura, ao contrário do que ocorre em relação aos outros 

meios de comunicação social nos quais o contexto é 

considerado;

II - In casu, verificou-se a reunião dos elementos carac-

terizadores, quais sejam, o apelo explícito ao eleitor, de 

modo a associá-la à eventual candidatura e o pedido de 

voto e/ou referência a pleito, cargo ou candidatura, 

sendo inquestionável que o candidato teve conheci-

mento da propaganda por ter sido "marcada" na posta-

gem; 

III - Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/AM - Recurso Eleitoral nº 10122Relator(a) JOÃO DE JESUS 

ABDALA SIMÕES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

6/10/2016) ▲

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PUBLICI-

DADE. ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR DE INCOMPETÊN-
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CIA DO JUÍZO. PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. PROPA-

GANDA ELEITORAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PROPA-

GANDA INSTITUCIONAL. PERÍODO PROIBIDO. CON-

DUTA CONDUTA VEDADA. POSSÍVEL CONFIGURA-

ÇÃO. PROCESSAMENTO EM RITO PRÓPRIO. JUIZ 

DESIGNADO. COMPETÊNCIA. ART. 22 DA LEI COM-

PLEMENTAR Nº 64/90.

1. Publicidade que possa ser considerada institucional, 

em período não permitido pela Lei 9.504/95, não confi-

gura propaganda eleitoral, podendo ensejar conduta 

vedada, devendo ser apurada como tal;

2. As ações fulcradas em eventuais condutas vedadas a 

agentes públicos exigem trâmite que permita dilação 

probatória acurada, sendo-lhe imposto o rito procedi-

mental do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90;

3. O Juiz Eleitoral designado para apreciação de propa-

ganda eleitoral carece de competência para a ação que 

apura publicidade consistente em eventual conduta 

vedada, impondo-se a anulação da decisão proferida;

4. Recurso conhecido para devolver os autos à instância 

"a quo" para processamento e decisão pelo juízo com-

petente.

(TRE/PA - Recurso Eleitoral nº 8965, Acórdão nº 28841 de 28/10/2016, 

Relator(a) CARLOS JEHÁ KAYATH, Publicação: PSESS - Publicado em 

Sessão, Data 28/10/2016) ▲

 

CIA DO JUÍZO. PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. PROPA-

GANDA ELEITORAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PROPA-

GANDA INSTITUCIONAL. PERÍODO PROIBIDO. CON-

DUTA CONDUTA VEDADA. POSSÍVEL CONFIGURA-

ÇÃO. PROCESSAMENTO EM RITO PRÓPRIO. JUIZ 

DESIGNADO. COMPETÊNCIA. ART. 22 DA LEI COM-

PLEMENTAR Nº 64/90.

1. Publicidade que possa ser considerada institucional, 

em período não permitido pela Lei 9.504/95, não confi-

gura propaganda eleitoral, podendo ensejar conduta 

vedada, devendo ser apurada como tal;

2. As ações fulcradas em eventuais condutas vedadas a 

agentes públicos exigem trâmite que permita dilação 

probatória acurada, sendo-lhe imposto o rito procedi-

mental do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90;

3. O Juiz Eleitoral designado para apreciação de propa-

ganda eleitoral carece de competência para a ação que 

apura publicidade consistente em eventual conduta 

vedada, impondo-se a anulação da decisão proferida;

4. Recurso conhecido para devolver os autos à instância 

"a quo" para processamento e decisão pelo juízo com-

petente.

(TRE/PA - Recurso Eleitoral nº 8965, Acórdão nº 28841 de 28/10/2016, 

Relator(a) CARLOS JEHÁ KAYATH, Publicação: PSESS - Publicado em 

Sessão, Data 28/10/2016) ▲
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Notícias

TRANCADA AÇÃO PENAL CONTRA ADVOGADOS QUE DERAM PARECER

FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO

Em decisão unânime, a Sexta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) trancou ação penal movida con-

tra dois advogados que produziram parecer técnico 

pela possibilidade da contratação direta – isto é, sem 

licitação – de uma empresa de consultoria pelo municí-

pio de Rezende (RJ).

Os advogados são procuradores do município e redigi-

ram o parecer a pedido da administração. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou ambos, juntamente 

com outros quatro réus, pela conduta dolosa de não exigir licitação fora das hipóteses admitidas legalmente – crime 

previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93. Para o ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do recurso da defesa, o MPRJ não 

caracterizou a conduta dolosa dos advogados, de modo que a denúncia apresentada contra eles não deve prosseguir.

 “O Ministério Público estadual imputou-lhes a conduta delitiva alicerçado exclusivamente no desempenho da função 

pública por eles exercida – elaboração de parecer acerca da possibilidade de não realização de processo licitatório –, 

sem demonstrar a vontade de provocar lesão ao erário, tampouco a ocorrência de prejuízo”, argumentou o ministro.

O que deve ser analisado, na visão do magistrado, é se a conduta delituosa atribuída aos réus foi devidamente especi-
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ficada. No caso em discussão, a imputação foi feita de forma genérica, sem demonstrar qualquer tipo de dolo na 

conduta profissional.

O relator destacou que o STJ já decidiu que o crime previsto no artigo 89 da Lei de Licitações exige, para ser tipificado, a 

presença do dolo específico de causar dano ao erário e a caracterização do prejuízo sofrido pela administração. ▲

VALORES REPATRIADOS POR NESTOR CERVERÓ DEVEM SER

INTEGRALMENTE DESTINADOS À PETROBRAS

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

determinou que os valores repatriados em decorrência de 

colaboração premiada firmada pelo ex-diretor da área interna-

cional da Petrobras Nestor Cuñat Cerveró sejam integralmente 

revertidos em favor da empresa. A decisão foi tomada na Peti-

ção (PET) 5886, que trata da formalização e homologação do 

acordo firmado entre Cerveró e a Procuradoria Geral da Repú-

blica (PGR). Nos termos do acordo, 80% dos valores repatria-

dos iriam para a Petrobras e 20% para a União. A empresa 

pediu para ingressar no processo, na condição de parte inte-

ressada, com o intuito de ver reparado o dano sofrido por meio 

dos delitos investigados pela Operação Lava-Jato. O ingresso 

foi deferido pelo ministro Teori.

Em sua decisão, o ministro salientou que, embora estabeleça como um dos resultados necessários da colaboração 

premiada “a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 

criminosa”, a Lei 12.850/2013 (artigo 4º, inciso IV) deixou de prever a destinação específica desses ativos. De acordo 

com o relator, a lacuna pode ser preenchida pela aplicação, por analogia, dos dispositivos do Código Penal que tratam 

da destinação do produto do crime cuja perda foi decretada em decorrência de sentença penal condenatória.

 “Como a Petrobras é o sujeito passivo dos crimes em tese perpetrados por Nestor Cunãt Cerveró e pela suposta orga-

nização criminosa que integrava, o produto do crime repatriado deve ser direcionado à sociedade de economia mista 
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lesada, uma vez que o dispositivo legal invocado ressalva expressamente o direito do lesado”, afirmou.

O ministro entendeu que não seria razoável limitar a restituição a 80% dos ativos repatriados, e lembrou que a Petro-

bras tem personalidade jurídica própria, razão pela qual seu patrimônio não se comunica com o da União. Por isso, 

eventuais prejuízos sofridos por ela afetam apenas indiretamente a União, na condição de acionista majoritária. Essa 

circunstância, segundo o ministro Teori, não é suficiente para justificar que 20% dos valores repatriados sejam direcio-

nados à União, uma vez que o montante recuperado é evidentemente insuficiente para reparar os danos suposta-

mente sofridos pela Petrobras em decorrência dos crimes imputados a Cerveró e à organização criminosa que ele 

integraria. Segundo informações da PGR, os prejuízos ultrapassariam R$ 1,6 bilhão. ▲

NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO PARA SUBSTITUIR PREFEITO

NÃO É IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A nomeação de secretário municipal para substituir o prefeito durante sua ausência não fere a Lei de Improbidade 

Administrativa. A decisão é da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao absolver o prefeito 

de Diadema Lauro Michels Sobrinho (PV), que editou uma portaria indicando seu secretário de negócios jurídicos para 

responder pelo expediente da prefeitura durante uma viagem. Em primeira instância, a Ação Civil Pública do Ministério 

Público foi julgada improcedente.
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“Ainda que possa ser objeto de críticas a nomeação do Secretário de Negócios Jurídicos para assumir o cargo de 

Prefeito, ou ainda que se possa apontar alguma ilegalidade na portaria exarada pelo apelado Lauro Michels Sobrinho, 

então prefeito de Diadema, não há demonstração efetiva de que a referida portaria tenha sido editada com finalidade 

espúria e voltada a ofender os princípios que regem a Administração Pública”, registrou em seu voto o desembargador 

Antonio Celso Faria, relator.

Os desembargadores Cristina Cotrofe, Bandeira Lins e Ponte Neto seguiram o voto do relator e negaram o recurso do 

Ministério Público. Para o colegiado, a situação não se confunde com o impedimento do chefe do executivo, em que a 

linha sucessória é formada pelo vice e o presidente da Câmara. Além disso, conforme a maioria, a Lei Orgânica do 

Município deixa brecha para a interpretação de seu artigo 77.

O dispositivo diz: “O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo”. E o prefeito saiu por 

um tempo menor do que 15 dias.

O relator ainda apontou que “com as novas tecnologias, os afastamentos temporários, principalmente viagens a 

outros estados ou países, não impedem o chefe do Poder Executivo de continuar a exercer suas funções em condições 

adequadas”, completou Faria. Ficou vencido o juiz convocado Leonel Costa para quem houve violação aos princípios 

da legalidade e da impessoalidade.  ▲
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