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Apresentação

Passado mais um ano de eleições municipais, começa um novo ciclo eleitoral. 

As eleições de 2016 foram marcadas por muitas incertezas e experimentações. As reformas implementadas pela Lei n.º 

13.165/2015, que modificaram 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) tiveram grande repercussão nas estratégias políticas de partidos e candidatos. De modo 

destacado, a redução do período de campanha de 90 para 45 dias, as novas restrições aos meios de propaganda eleitoral e a veda-

ção às contribuições financeiras por pessoas jurídicas – já trazida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4650 – 

foram as alterações mais impactantes sobre o processo eleitoral.

Por sua vez, todas essas alterações também se desafiaram a sempre exemplar Justiça Eleitoral. Com prazos mais exíguos para o 

período de campanha, a jurisdição eleitoral teve que processar e julgar registros e impugnações a candidaturas, representações por 

propaganda eleitoral ilícita e condutas vedadas a agentes públicos, cautelares e prestações de contas em tempo recorde. Ainda 

assim, foram muitos os municípios que terminaram o pleito sem saber quem seria o prefeito, quem assumiria ou se teriam que 

voltar às urnas em eleições suplementares.

Assim, 2017 se coloca como um ano de transição em que, por um lado, as novas administrações se iniciam e com elas os desafios 

de se governar em tempos de crise, financeira e política. Por outro, é tempo em que o Direito Eleitoral se debruça sobre as ações de 

cassação de mandatos remanescentes do pleito de 2016, bem como pela consolidação da jurisprudência criada no período crítico. 

Por fim, para partidos em âmbito estadual e nacional, é hora de consolidar a base e começar a traçar as estratégias e alianças para 

as eleições gerais de 2018, já cientes do trâmite de novas e drásticas propostas de reforma política perante o Congresso Nacional.

Diante deste cenário, o periódico mensal do setor de Direito Eleitoral e do Administrador Público continua com o escopo principal 

de trazer as últimas notícias, julgados e mudanças legislativas para todos os atores do processo político, de candidatos e partidos a 

advogados, promotores, juízes e os demais estudiosos e interessados no sempre dinâmico ramo do Direito Eleitoral. 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 realizamos apontamentos diretos e práticos sobre as questões mais relevantes da 

Lei e dos novos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, a fim de guiar o leitor nas questões cotidianas da política e da admi-

nistração pública. Por fim, o Caderno traz as últimas notícias de fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial rele-

vância ao homem público.

Luiz Eduardo Peccinin

Coordenador do Departamento de Direito Eleitoral & do Administrador Público VG&P
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A Corte Eleitoral, no dia 01 de dezembro de 2016, por 

unanimidade de votos, concedeu em parte segurança à 

Google Brasil Internet Ltda para reduzir a multa de 1 

milhão para 528 mil reais aplicada pelo juízo da 184ª Zona 

Eleitoral – Cascavel. Para o relator, Dr. Paulo Afonso da 

Motta Ribeiro, “A multa diária decorrente do art. 537, do 

Código de Processo Civil não faz coisa julgada, podendo 

ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, na forma 

do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

 

A astreinte (multa diária) objetiva o cumprimento das 

decisões e não o enriquecimento da parte, devendo ser 

reduzida quando verificada uma discrepância injustificá-

vel, sem respaldo em algum parâmetro ou elemento con-

creto que o torne razoável e proporcional. A adequação 

do valor da multa diária deve observar critérios embasa-

dos nas peculiaridades de cada caso concreto”. 

A Google Brasil Internet Ltda teria descumprido decisão judicial determinada pelo Juízo da 184ª Zona Eleitoral – Casca-

vel que determinou a retirada de veiculação, no prazo de 12 horas, de vídeo contendo propaganda eleitoral irregular 

no You Tube, bem como não teria prestado informações sobre os dados cadastrais dos usuários responsáveis pela 

inserção.  (Mandado de segurança 346-39.2016.6.16.0000).▲

Notícias DIREITOELEITORAL

EM CAUSA DO VG&P, TRE/PR REDUZ MULTA APLICADA À EMPRESA GOOGLE
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TRE-RJ CASSA PEZÃO POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro cassou, na sessão de 08 de fevereiro, os mandatos do governador, Luiz 

Fernando de Souza Pezão, e do vice-governador, Francisco Dornelles, por abuso de poder econômico e político, tor-

nando-os inelegíveis por oito anos. A Corte determinou ainda que sejam realizadas eleições diretas para a escolha dos 

representantes do Poder Executivo estadual. A decisão, no entanto, somente produz efeito após o julgamento no Tri-

bunal Superior Eleitoral, ou seja, quando não cabe mais recurso, de acordo com o artigo 257, parágrafo 2º, do Código 

Eleitoral.

Por maioria dos votos, o abuso de poder econômico e político ficou configurado uma vez que o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro concedeu benefícios financeiros a empresas como contrapartida a posteriores doações para a campa-

nha do então candidato Pezão e de seu vice. "Restou comprovado que contratos administrativos milionários foram 

celebrados em troca de doação de campanha", afirmou um dos membros da Corte, desembargador eleitoral Marco 

Couto, em seu voto.▲
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TRE/PR AGENDA ELEIÇÕES SUPLEMENTARES EM 

FOZ DO IGUAÇU, PIRAÍ DO SUL, NOVA LARANJEIRAS E QUATIGUÁ

A Corte do TRE-PR, na quarta-feira (08), nos termos do 

voto do relator, Desembargador Adalberto Jorge Xisto 

Pereira, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 

Paraná, fixou para 02 de abril de 2017 a realização de 

novas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito nos municí-

pios de Foz do Iguaçu (46ª, 147ª, 204ª e 205ª Zonas Elei-

torais); Piraí do Sul (27ª Zona Eleitoral); Nova Laranjeiras 

(pertencente à 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul) 

e Quatiguá (pertencente à 55ª Zona Eleitoral de Joaquim 

Távora) bem como aprovou o calendário eleitoral que 

servirá para todos eles.

As convenções destinadas a deliberar sobre as coliga-

ções e a escolha de candidatos serão realizadas de 13 a 

17 de fevereiro e não poderão participar da nova elei-

ção aqueles que tiverem dado causa à anulação do 

pleito de 2 de outubro de 2016. Os candidatos deverão 

se desincompatibilizar até 24 horas após sua escolha 

em convenção. Os registros de candidatos pelos parti-

dos políticos ou coligações deverão ser apresentados 

na Zona Eleitoral responsável até 19 horas do dia 20 de 

fevereiro, passando a correr o prazo de 05 (cinco) dias 

para impugnações. As candidaturas individuais deverão 

ser apresentadas até 23 de fevereiro.

A propaganda eleitoral de rua será permitida a partir de 

21 de fevereiro até 1º de abril e o horário eleitoral gratu-

ito e debates de 27 de fevereiro a 31 de março. A presta-

ção de contas dos candidatos, diretórios municipais dos 

partidos e comitês financeiros deverá ser apresentadas 

ao Juízo Eleitoral até as 19 horas do dia 07 de abril e os 

candidatos eleitos serão diplomados até 20 de abril. O 

comparecimento do eleitor e o atendimento às convo-

cações para mesários são obrigatórios.

Estarão aptos a votar os eleitores constantes do Cadas-

tro Eleitoral em situação regular e com domicílio eleito-

ral no respectivo Município até 02 de novembro de 

2016 (151 antes). ▲
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EM CASOS DE DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, VALE A MAIS RECENTE, AFIRMA TSE

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, relator da consulta, disse que a Lei 12.891, de 2013, não excluiu a neces-

sidade de comunicação por escrito à Justiça Eleitoral e à direção municipal no caso de desligamento de filiado de 

partido. “Constatada dupla filiação, prevalecerá a mais recente, estando a Justiça Eleitoral autorizada a cancelar auto-

maticamente as anteriores”, afirmou o ministro Gilmar Mendes ao responder à consulta.

Os ministros acompanharam o voto do relator. De acordo com o artigo 23, inciso XII, do Código Eleitoral, cabe ao TSE 

responder às consultas sobre matéria eleitoral, feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional 

de partido político. A consulta não tem caráter vinculante, mas pode servir de suporte para as razões do julgador em 

casos futuramente apreciados.▲

Em casos de dupla filiação partidária, vale a mais recente, afirmou o Tribunal Superior Eleitoral ao responder consulta 

feita pelo deputado federal Jorginho dos Santos Mello (PR-SC).



PLENÁRIO DECIDE POR INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DO CÓDIGO ELEITORAL

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a incons-

titucionalidade da expressão “após transito em julgado” prevista 

no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, conforme reda-

ção dada pela Lei nº 13.165, conhecida como a lei da Reforma 

Eleitoral de 2015. 

A decisão manteve o entendimento de que a renovação da elei-

ção deve ocorrer após o pronunciamento do Tribunal Superior 

Eleitoral “nos casos em que a quantidade de votos nulos dados 

ao candidato eleito com registro indeferido é superior ao núme-

ro de votos dados individualmente a qualquer outro candidato”. 

De acordo com o relator, ministro Henrique Neves, a “expressão 

viola a soberania popular, a garantia fundamental da prestação 

jurisdicional célere, a independência dos poderes e a legitimida-

de exigida para o exercício da representação popular”.

O artigo 224 estabelece que, “se a nulidade de um pleito atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presi-

denciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, ficam prejudicadas as 

demais votações e o TSE marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias”. 

Já o parágrafo 3º do artigo afirma que “a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassa-

ção do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, 

a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados”.

O ministro Henrique Neves, relator do recurso que negou o registro de candidatura de Lindomar Elias a prefeito de 

Salto do Jacuí (RS), propôs a inconstitucionalidade do dispositivo legal. De acordo com o ministro, o que está no “caput” 

e no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral “não se confundem nem se anulam”. 

O ministro explicou que o “caput” do artigo 224 do Código Eleitoral se aplica quando a soma dos votos nulos dados a 

candidatos que não obtiveram o primeiro lugar ultrapassa a 50% dos votos dados a todos os candidatos registrados 

ou não. Por sua vez, ele ressaltou que a regra do parágrafo 3º se aplica quando o candidato mais votado, independen-

temente do percentual de votos obtidos, tenha o registro negado ou o diploma cassado. ▲
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TSE CONSIDERA VÁLIDO USO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL 

COMO PROVA PARA INELEGIBILIDADE DE PREFEITA NO PI

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou válidas as provas obtidas por meio de gravações ambientais realizadas 

pela Policia Civil do Piauí em processo que resultou na cassação e declaração de inelegibilidade da prefeita de Jerume-

nha (PI), Chirlene de Souza Araújo, eleita em 2012. Por unanimidade e seguindo entendimento da Procuradoria-Geral 

Eleitoral (PGE), os ministros mantiveram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí, que condenou a prefei-

ta por compra de votos e abuso de poder econômico e também cassou o mandato do vice-prefeito, Luiz Almeida Vilar 

Neto. Os políticos foram condenados pela realização de uma festa - promovida logo após comício e três dias antes das 

eleições municipais de 2012 - para cerca de 800 pessoas, onde houve distribuição gratuita de bebidas. 

Ao receber notícia do Ministério Público sobre a prática de suposto crime eleitoral, os policiais compareceram ao local 

do evento e realizaram registros visuais, além de gravarem conversas com os presentes sobre quem seria o responsá-

vel pela festa. No recurso ajuizado no TSE, e desprovido pelos ministros, a defesa sustentou a ilegalidade das grava-

ções, por terem sido feitas sem autorização judicial. 

No julgamento do Recurso Especial 8547/2012, o relator, ministro Herman Benjamin, afastou a nulidade da gravação, 

sob o argumento de que foi realizada em local aberto ao público. Ele manteve as condenações aplicadas por conside-

rar as condutas gravíssimas e por não haver dúvida da vinculação do evento com os candidatos. Isso porque, segundo 

o ministro, a festa reuniu cerca de 16% dos eleitores da cidade piauiense, em que a prefeita foi eleita com uma diferen-

ça de pouco mais de 500 votos. Para o relator, ficou evidente o abuso de poder econômico, que comprometeu o equilí-

brio do pleito.▲
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TSE DIVULGA CALENDÁRIO PARA NOVAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS

O TSE estabeleceu as datas em portaria do dia 20 de outubro de 2016. São elas: 15 de janeiro, 5 de fevereiro, 12 de 

março, 2 de abril, 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto, 3 de setembro, 1º de outubro, 12 de novembro e 3 de 

dezembro. No Paraná, o calendário para as eleições suplementares possui as seguintes datas:

Data Evento

13-17/ fevereiro Convenções partidárias para a definição das coligações e nomes de candidatos

20/ fevereiro Registro das candidaturas por partidos/coligações na zona eleitoral responsável

23/ fevereiro Prazo para o registro das candidaturas individuais

21/fevereiro a 01/abril Propaganda de rua

27/ fevereiro a 31/ março Horário eleitoral gratuito e debates

 2/ abril Eleições

7/ abril Prazo limite para a prestação de contas das candidaturas

Até 20/ abril Diplomação dos prefeitos e vices eleitos

AÇÕES ELEITORAIS CABÍVEIS APÓS A DIPLOMAÇÃO

1. Ação de Impugnação de mandato eletivo (AIME): 

1.1. Objetivo: desconstituir a relação jurídica que dá sustentação ao mandato eletivo obtido ilicitamente pelo candida-

Orientação Objetiva DIREITOELEITORAL



to eleito, em garantia da normalidade e legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular contra a prática de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude durante o processo eleitoral;

1.2 Rito: Previsto na LC 64/90, referente à AIRC;

1.3 Competência (eleições municipais): Juízes Eleitorais ;

1.4 Prazo de interposição: Até 15 dias após a diplomação, conforme a CF;

1.5 Consequências: desconstituição do mandato como consequência do reconhecimento do ilícito eleitoral ou do 

benefício obtido nas urnas. Nesta ação não se decreta a inelegibilidade, salvo se ocorrer julgamento em conjunto com 

a AIJE. Em decorrência do art. 216, entende-se que a AIME só pode ter sua sentença executada depois do trânsito em 

julgado da sentença.

  2. Recurso contra a expedição de diploma (RCED): 

2.1 Objetivo: desconstituir o pronunciamento judicial que deferiu a homologação do resultado das eleições;

2.2 Rito: aplica-se o rito previsto nos artigos 265 e seguintes do Código Eleitoral;

2.3 Competência (eleições municipais): o julgamento é feito pelo TRE, embora o processo e instrução sejam feitos 

pelo Juiz Eleitoral;

2.4 Prazo de interposição: O termo inicial é o dia seguinte à diplomação, ainda que esse dia seja recesso forense ou 

feriado, uma vez que se trata de prazo decadencial;

2.5 Consequências: Cassação do diploma do beneficiado (art. 262 CE).

  3. Representações do art. 30-A (captação ilícita de recursos para fins eleitorais): 

3.1 Objetivo: apurar e sancionar condutas que descumpriram as normas que regem as eleições;

3.2 Rito: representações fundadas nos artigos 23, 30-A e 41-A, 73, 74, 75, 77 e 81, da Lei n. 9.504/1997: art. 22 da Lei 

Complementar n. 64/1990 e artigos 1º ao 5º e 22 a 32 da Resolução TSE n. 23.367/2011;

3.3 Competência (eleições municipais): Juiz Eleitoral;

3.4 Prazo de interposição: Até 15 dias após a diplomação;

3.5 Consequências: negado diploma ao candidato, 13 ou cassado, se já houver sido outorgado.
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ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDI-

DATURA. VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1º, INCISO I, 

ALÍNEA G, DA LC 64/90.

 1.   O recurso eleitoral devolve ao Tribunal o conheci-

mento da matéria impugnada. Nos termos do § 1º do 

art. 1.013 do CPC/2015: "Serão, porém, objeto de apre-

ciação e julgamento pelo tribunal todas as questões 

suscitadas e discutidas no processo, ainda que não 

tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capí-

tulo impugnado".

 2.   Na espécie, a sentença indeferiu o registro de candi-

datura, a partir da análise da decisão proferida pelo 

Tribunal de Contas. O TRE manteve o indeferimento do 

registro de candidatura a partir do exame do mesmo 

acórdão do órgão de contas, sem excluir, ao contrário, 

reforçando as conclusões a que chegou o juiz eleitoral. 

Ambas as instâncias, portanto, examinaram o conteúdo 

do mesmo acórdão que rejeitou as contas do candidato 

e concluíram, de forma uníssona, pela caracterização 

da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da 

LC 64/90. Inexiste, assim, reformatio in pejus no presen-

te caso.

 3.   A mera existência de déficit orçamentário não é 

suficiente para que se compreenda a má-fé do adminis-

trador público. A possibilidade do saneamento do défi-

cit no ano posterior, como já admitido por este Tribunal, 

é suficiente para afastar o caráter de insanabilidade do 

vício.

 4.   Para que se possa cogitar minimamente a prática 

de ato doloso de improbidade administrativa, é neces-

sário que, na decisão que rejeitou as contas, existam 

elementos mínimos que permitam a aferição da insa-

nabilidade das irregularidades apontadas e da prática 

de ato doloso de improbidade administrativa, não 

sendo suficiente a simples menção de violação à Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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5.   A infração às normas e aos regulamentos contábeis, 

financeiros, orçamentários, operacionais ou patrimoni-

ais não é suficiente, por si, para que se possa concluir, 

ainda que em tese, pela prática de ato doloso de impro-

bidade administrativa, cuja equiparação é essencial 

para a caracterização da inelegibilidade prevista no art. 

1º, I, g, da LC 64/90.

 Recurso especial a que se dá provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 11567, Acórdão de 19/12/2016, 

Relator Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: PSESS - Publica-

do em Sessão, Data 19/12/2016 )

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO NÃO 

ELEITO. DEFERIMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. 

INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA P DO INCISO I DO ART. 1º DA LC 

64/90. NÃO INCIDÊNCIA. EXCESSO DE DOAÇÃO QUE NÃO 

DESEQUILIBROU O PLEITO. RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA 

DO TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.  O acórdão recorrido está em consonância com o 

entendimento desta Corte, segundo o qual nem toda 

doação eleitoral tida como ilegal é capaz de atrair a 

inelegibilidade da alínea p. Somente aquelas que, em si, 

representam quebra da isonomia entre os candidatos, 

risco à normalidade e à legitimidade do pleito ou que se 

aproximem do abuso do poder econômico é que pode-

rão ser qualificadas para efeito de aferição da referida 

inelegibilidade (RO 534-30/PB, Rel. Min. HENRIQUE 

NEVES DA SILVA, DJe 16.9.2014).

2.  No caso, o TRE do Espírito Santo concluiu que o valor 

que excedeu o limite permitido - R$ 6.981,85 - represen-

tava menos de 10% da arrecadação realizada pelo can-

didato beneficiado, não reunindo, portanto, aptidão 

para influenciar o pleito - tanto que o agraciado não foi 

eleito - e, tampouco, ferir a isonomia entre os candida-

tos.

3.  Decisão agravada alicerçada em fundamentos idô-

neos.

 4.  Agravo Regimental a que se nega provimento.

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 16188, 

Acórdão de 14/12/2016, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/12/2016 )

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 

PARTIDO POLÍTICO - DIRETÓRIO MUNICIPAL - EXERCÍCIO 

FINANCEIRO 2014 - LEI Nº 9.096/95 E RESOLUÇÕES TSE Nº 

21.841/2004, Nº 23.432/2014 E Nº 23.464/2015 - 

IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS. ENCERRAMENTO 

DE CONTA BANCÁRIA. REABERTURA SOMENTE NO 

DECORRER DO EXERCÍCIO DE PRESTAÇÃO (ANO 2014). 

RECEBIMENTO DE DOAÇÃO EM ESPÉCIE E RECURSO QUE 

NÃO TRANSITOU PELA CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO 

DAS CONTAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS DO 

FUNDO PARTIDÁRIO - APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ausência de movimentação financeira por parte do 

partido, ou ausência de recebimento de cotas do fundo 

partidário não afasta a agremiação partidária da obri-
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gatoriedade de apresentar os documentos indispensá-

veis elencados no artigo 13 da Lei nº 9.096/95, os quais 

são essenciais para a comprovação do não recebimen-

to de recursos.

2. A abertura de conta bancária é um dos requisitos por 

meio dos quais a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização 

das contas dos partidos políticos e sua ausência impede 

a apresentação de documentos imprescindíveis na 

análise das contas, descritos no art. 14, II alíneas l, m e n 

da Resolução/TSE 23.841/04, cuja sanção é a desapro-

vação das contas, nos termos do artigo 30, inciso III, da 

Lei 9.504/97, c/c artigo 24, III, alíneas a e c da referida 

Resolução.

3. O Art. 6º § 1º da Resolução TSE nº 23.432/2014, o qual 

permitiria a não abertura de contas às agremiações que 

não receberem dinheiro do fundo partidário não é apli-

cável ao caso, dado o contido no artigo 65 da Resolução 

nº 23.464/2015.

4. Recurso parcialmente provido para manter a senten-

ça que desaprovou as contas, com a redução da sanção 

de suspensão de recebimento de cotas do fundo parti-

dário para o período de 01 (um) mês.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 31179, Acórdão nº 52793 de 30/01/2017, 

Relator LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, 

Data 03/02/2017)

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 

2016. CONTAS DE PREFEITO REJEITADAS. JUNTADA DE 

PARECER PRÉVIO NA INSTÂNCIA RECURSAL. DECRETO 

LEGISLATIVO ANULADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADES. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA 

MADURA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO. 

RECURSO RECONHECIDO E PROVIDO. 

1. Considerando a juntada do parecer prévio do tribu-

nal de contas nesta instância recursal e a notícia super-

veniente de anulação do decreto legislativo, deve a 

sentença ser anulada para que outra seja proferida 

levando em consideração tais fatos, uma vez que a 

causa não se encontra madura. 2. Recurso conhecido e 

provido.

(TRE/AM, Recurso Eleitoral nº 14153, Acórdão nº 750 de 14/10/2016, 

Relator ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO, Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 14/10/2016)
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SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

MINISTRO ELISEU PADILHA É INOCENTADO DE ACUSAÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A 2ª Vara Federal de Canoas (RS) julgou improcedente ação de improbidade 

administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o atual minis-

tro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha.

Na ação civil pública, o MPF afirma que o então deputado federal Eliseu 

Padilha (PMDB-RS) foi contratado, por meio das empresas Rubi Assessoria e 

Participações e Fonte Consultoria e Assessoria Empresarial, para assessorar a 

Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Como contrapartida financeira, teria recebido um total de R$ 3,9 milhões. 

Segundo o MPF, a suposta consultoria tinha como objetivo real a intercessão do então deputado federal em prol da 

obtenção e manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) para a universidade. 

Conforme a acusação, além do pagamento sem a devida contraprestação de serviços, uma auditoria feita na universi-

dade detectou a concessão irregular de bolsas educacionais a pessoas indicadas por políticos, entre os quais estariam 

Padilha e Verza da Rosa.

Após analisar todo o conjunto probatório, o magistrado chamou a atenção para o fato de que a universidade, à época, 

constituía-se em entidade privada, embora atuando em regime jurídico híbrido, que envolve normas de direito priva-

do e público. Assim, embora inexista prova da prestação da consultoria em 2004 e 2005, o elevado valor pago não
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TSE DEVOLVE LISTA TRÍPLICE AO TRE-MT POR FALTA DE 

"IDONEIDADE MORAL" DE CANDIDATOS

afronta nenhum dos princípios norteadores da administração pública federal. Tampouco se mostra irregular a contra-

tação das empresas Fonte e Rubi. “Para caracterizar vantagem indevida, tipicamente própria de improbidade adminis-

trativa, é preciso que a ação traduza 'comércio' da função; isto é, deve existir 'mercancia' da função pública”, explicou.

Segundo Leal, não ficou comprovada a atuação do parlamentar em favor dos interesses da Ulbra. Conforme ponde-

rou o juiz, também não houve comprovação de que os descontos requeridos por Verza da Rosa teriam sido feitos a 

pedido de Padilha. “Logo, deve ser afastada a imputação de prática de ato de improbidade, porquanto a concessão de 

descontos de mensalidade por universidade privada não afronta os princípios constitucionais da Administração 

Pública.”

“Não se podendo falar em participação do agente público, no caso, do réu Eliseu Padilha, não se pode falar em impro-

bidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, exclusivamente ao particular”, concluiu. especificada. No caso em 

discussão, a imputação foi feita de forma genérica, sem demonstrar qualquer tipo de dolo na conduta profissional.▲

O Tribunal Superior Eleitoral enviou de volta ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso uma lista tríplice para 

ocupar uma vaga reservada aos advogados na corte. 

Por unanimidade, o tribunal entendeu que dois dos 

três nomes não têm “idoneidade moral” para exercer a 

magistratura e, portanto, não podem figurar na lista.

Um dos candidatos foi retirado por responder a duas 

ações penais por agressão e ameaça à ex-mulher. O 

outro, por responder a uma ação penal e ser o passivo 

numa execução fiscal. A lista é para juízes-substitutos. O 

tribunal seguiu o voto do ministro Herman Benjamin, 

relator da lista no TSE. Pela regra constitucional, as listas 

para vagas de advogados em tribunais eleitorais devem 

passar por um crivo prévio do TSE, antes de ser envia-

das à Presidência da República, que faz a escolha.

Em seu relatório, Herman se ateve mais ao candidato 

acusado de agredir a mulher. No processo de indicação, 

o advogado informou que a ex-mulher retirou a queixa 

contra ele. Herman afirmou que, além de isso não ter

sido comprovado, “é absolutamente irrelevante”. Res-

ponder a processo por agressão e ameaça contra a ex-

mulher é “incompatível com o exercício da magistratu-
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PENA DE INELEGIBILIDADE IMPEDE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO

A possibilidade de nomeação e investidura em cargo 

público comissionado e a atribuição de função de confi-

ança a brasileiros em condição de inelegibilidade afron-

ta o princípio da confiança da moralidade previsto no 

artigo 37 da Constituição Federal.

Esse foi o entendimento aplicado pelo desembargador 

federal Johonson Di Salvo, da 6ª Turma do Tribunal Regi-

onal Federal da 3ª Região, ao manter tutela antecipada 

em ação popular que determinou a suspensão dos efei-

tos do ato de nomeação da ex-deputada estadual 

Vanessa Damo Orosco para o exercício do cargo de 

superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambi-

ente de Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Vanessa teve cassado seu diploma de deputada esta-

dual por decisão unânime do Tribunal Superior Eleito-

ral, sendo que no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral 

foi declarada inelegível até o ano de 2020, por abuso de 

poder econômico e uso indevido dos meios de comuni-

cação social.

Em primeira instância, o juiz federal concedeu a liminar 

na ação popular e determinou a suspensão dos efeitos 

da Portaria 286/2016, da Presidência da República, que 

nomeou a ex-deputada.

Diante disso, a autora ingressou no TRF-3 com o Agravo 

de Instrumento, alegando que a causa de inelegibilida-

de é circunstância avaliada exclusivamente pela Justiça 

Eleitoral e tão somente para fins de registro de candida-

tura, e apenas impede o indivíduo de ocupar cargo ele-

tivo, não tendo efeito para outros cargos não eletivos 

do poder público.

Para o desembargador do TRF-3, a alegação não encon-

tra respaldo legal. “Deveras, se a autora se encontra na 

condição de inelegível, é claro que não pode ser nome-

ada para cargo público porque esse efeito não encontra 

eco no inciso II do artigo 5° da Lei 8.112/90 (Estatuto do 

Servidor Civil Federal)”, ressaltou.▲

ra”, disse o ministro. Com a decisão, o Tribunal de Justi-

ça de Mato Grosso vai ter de escolher outros dois 

nomes para a lista tríplice que enviou a Brasília. Não 

foram estabelecidos prazos.▲
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA 

AO ART. 481 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO 

DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INEXISTÊNCIA. PERMUTA/DAÇÃO EM PAGAMENTO. 

ATO AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA NO AGIR DOS 

RECORRENTES. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS POR MWA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., 

SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP, DORCIDIO 

SCHIAVETTO & FILHO LTDA. - EPP E EDS(...)

V. Em se tratando de improbidade administrativa, é 

firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipifica-

da e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ consi-

dera indispensável, para a caracterização de improbida-

de, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipifica-

ção das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 

8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do 

artigo 10" (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011).

VI. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no 

sentido de que, sendo o ato impugnado praticado com 

base em lei local, ainda que de questionável constituci-

onalidade, estaria afastado o elemento subjetivo neces-

sário à caracterização do ato de improbidade. Nesse 

sentido: STJ, REsp 1.426.975/ES, Rel. Ministro OLINDO 

MENEZES (Desembargador Federal Convocado do 

TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016; 

AgRg no REsp 1.358.567/MG, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2015; 

AgRg no REsp 1.312.945/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

22/08/2012.

VII. Como decidiu a Segunda Turma do STJ - em caso de 

ação de improbidade administrativa por contratação 

irregular de servidores públicos, mediante contratos 

administrativos temporários constantemente renova-

dos, com fundamento em Lei municipal autorizadora -, 

"o STJ, em situações semelhantes, entende ser 'difícil 

identificar a presença do dolo genérico do agravado, se 

sua conduta estava amparada em lei municipal que, 

ainda que de constitucionalidade duvidosa, autorizava 

a contratação temporária dos servidores públicos'. 

Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1191095/SP, 

Jurisprudência
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Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, Dje 25.11.2011 e AgRg no Ag 1.324.212/MG, Segunda Turma, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.10.-2010" (STJ, REsp 1.231.150/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 12/04/2012).

VIII. No caso, o reconhecimento do ato de improbidade deu-se ao fundamento de que, como a apontada Lei municipal 

conteria fortes indícios de inconstitucionalidade, os atos praticados pelos recorrentes teriam violado os princípios que 

regem a Administração Pública e causado dano ao Erário.

IX. Na espécie, a sentença de improcedência da ação de improbidade concluiu "ter havido, inclusive, autorização legis-

lativa, em mais uma demonstração que, somada às anteriores (ser "fato incontroverso nos autos que os valores da 

obra foram objeto de concorrência anterior (n. 39/03), e não despertam, por si, suspeita de irregularidade"; "a pavi-

mentação asfáltica, a seu lado, ocorreu e foi regularmente recebida pela municipalidade, com a conseqüência cessão 

oportuna do domínio dos terrenos às empresas realizadoras do serviço (o que mais caracteriza dação em pagamento 

do que permuta)";"além da inexistência de prejuízo, o caráter de publicidade foi prestigiado, já que não se tratou de 

negociação feita às escuras"; "há dispositivo na lei Orgânica Municipal que autoriza, fundado na competência suple-

mentar, a dispensa de licitação em casos de peculiar interesse, como a instalação de indústria e a criação de empre-

go"), atesta que a conduta do administrador no caso se revestiu de boa-fé". (...)
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XII. Levando-se em consideração que (a) havia Lei municipal autorizando a permuta questionada na presente ação; (b) 

além da aventada inconstitucionalidade da referida Lei municipal, não foram apontados elementos concretos, no 

sentido de que os recorrentes tenham agido de forma dolosa ou culposa; (c) não foram indicados vícios, na execução 

das obras, discrepâncias nos valores despendidos ou falta de equivalência entre o custo da obra e o montante devido 

pela compra dos terrenos; e (d) as obras foram realizadas e regularmente recebidas pela Administração, como admiti-

do na própria inicial, entende-se que não estão presentes os requisitos para a configuração da prática de ato de impro-

bidade administrativa, não bastando, para tanto, a suposta inconstitucionalidade da Lei municipal, sequer formalmen-

te declarada.

XIII. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO conhecido e improvido. Recursos Especiais interpos-

tos por MWA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP, DORCIDIO 

SCHIAVETTO & FILHO LTDA. - EPP e EDSON EDINHO COELHO ARAUJO conhecidos e providos.

(STJ, REsp 1635846/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
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