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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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Eleitores de 11 municípios voltaram às urnas no dia 12 para eleger prefeitos e vice-prefeitos em novas eleições. 

O novo pleito ocorreu nos municípios de Ervália, São Bento Abade e Alvorada de Minas, em Minas Gerais; Calçoene, no 

Amapá; Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul (RS); e 

Conquista D'Oeste, em Mato Grosso.

O segundo colocado nas eleições do ano passado em Salto do Jacuí (RS), Altenir Rodrigues da Silva, chegou a pedir ao 

Supremo Tribunal Federal que suspendesse a decisão do TSE que determinou o novo pleito no município, após a con-

firmação do indeferimento do registro da candidatura do primeiro colocado, Lindomar Elias, mas a Petição 6.535 foi 

negada pelo ministro Gilmar Mendes

Também haverá novos pleitos no dia 2 de abril nos municípios de Bom Jardim da Serra e Sangão, em Santa Catarina; 

Ipojuca, em Pernambuco; Carmópolis, em Sergipe; Guajará-Mirim, em Rondônia; e Foz do Iguaçu, Piraí do Sul, Nova 

Laranjeiras e Quatiguá, no Paraná. Com informações da Assessoria de Imprensa do TSE.▲

Notícias DIREITOELEITORAL

ELEITORES DE 11 MUNICÍPIOS VOLTARAM ÀS URNAS NO DIA 12 DE MARÇO
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LEI NÃO RETROAGE EM BENEFÍCIO DA PARTE EM AÇÕES ELEITORAIS, DIZ LEWANDOWSKI

A retroatividade de lei em benefício do réu é exclusiva 

do Direito Penal porque esse campo envolve a liberda-

de das pessoas. Sendo assim, essa possibilidade não 

pode ser aplicada na área eleitoral, que usa o Direito 

Civil de forma subsidiária. Esse foi o argumento do 

ministro Ricardo Lewandowski ao negar o Recurso 

Extraordinário com Agravo (ARE) 1.019.161, apresenta-

do pelo Partido Verde.

A sigla pedia a retroatividade da Lei 13.165/2015 para 

obter verbas do Fundo Partidário que foram suspen-

sas por dois meses, em 2014 pelo Tribunal Regional de 

São Paulo, por irregularidades constatadas nas contas 

de 2009 do partido.

O  TSE afirmou que a retroatividade da Lei 13.165/-

2015 não foi prequestionada na instância de origem. 

“As sanções aplicáveis às prestações de contas referen-

tes aos exercícios anteriores a 2015 deveriam seguir a 

legislação vigente no momento da sua apresentação”, 

acrescentou.

O mesmo entendimento foi usado por Lewandowski, 

que julgou o recurso questionando essa última deci-

são do TSE. Ele explicou que o julgamento da presta-

ção de contas “não atrai, por si só, princípios específi-

cos do Direito Penal para a aplicação das sanções”, 

pois esses procedimentos respondem à jurisdição 

cível.

Por isso, continuou, é inviável a retroatividade, já que 

nesse campo do Direito deve ser aplicada a lei vigente 

à época do fato julgado. “Tal princípio rege a aplicação 

de normas do direito civil, tributário e previdenciário”, 

disse, complementando que a possibilidade de a lei 

retroagir só vale nas questões penais quando benefici-

am o réu porque o que está em jogo sua liberdade.

“Firmar entendimento diverso implicaria em revisão da 

interpretação conferida àquela legislação pelo TSE. 

Eventual violação ao texto constitucional, que no pre-

sente caso entendo inexistente, se daria de forma 

meramente reflexa, circunstância que torna inviável o 

recurso extraordinário”, destacou.▲
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MINISTRA DO TSE DEFENDE COTAS PARA 

MULHERES NO PRIMEIRO ESCALÃO DE GOVERNOS

No Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (08), 

a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luciana 

Christina Guimarães Lóssio, defendeu que existam 

cotas para que mulheres possam ocupar mais espaço 

no primeiro escalão de governos. Em entrevista ao pro-

grama Agora da Rádio Guaíba, Luciana afirmou que há 

necessidade de se mudar a mentalidade onde mulhe-

res supostamente não gostariam de participar da políti-

ca. Segundo a magistrada, ocorrerá um efeito-cascata 

positivo, com os altos cargos ocupados pelo gênero 

feminino, para que mais mulheres participem da políti-

ca.

“Eu defendo que sim (que haja cotas). Defendo essa 

mudança de mentalidade. Em algum local tem que 

começar a mulher a ocupar esses cargos (de primeiro 

escalão). Porque vira uma bola de neve. Se você tem 

uma mulher ocupando um cargo no primeiro escalão 

no governo, ela vai começar a apoiar aquela líder comu-

nitária que está ali para ser vereadora. E aí a bancada 

vai aumentar, ela vai ter mais voto, mais apoio. Conse-

quentemente, teremos mais mulheres no primeiro 

escalão. É uma bola de neve”, apontou a magistrada.

A ministra também defende o aumento da cota de 

gêneros das candidaturas. Hoje, a legislação eleitoral 

determina que ao menos 30% das vagas sejam destina-

das para um dos gêneros, que acaba sendo para o sexo 

feminino. A magistrada argumenta, com isso, que o 

número da cota seja elevado para 50%, para intensificar 

a igualdade entre os gêneros. Luciana, no entanto, ates-

ta que há necessidade do valor ser alterado de forma 

crescente até chegar aos 50%.

“Eu defendo a igualdade, eu defendo 50%. Só que tem 

que ser paulatino. Não adianta nós imaginarmos, nós 

querermos impor uma realidade quando não há lastro 

para a aceitação das realidades. Mas isso deve ser uma 

trajetória a ser trilhada, com calma. Temos que ir 

aumentando de 30%, depois 40% e depois 50%. E tam-

bém tem que ser algo concatenado. Você tem que des-

tinar também a verba e o direito à propaganda no rádio 

e na TV. Porque, do contrário, ela não se sustenta. Você 

não pode impor um objetivo para alguém e não dar 

meios”, assegurou a ministra.▲
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TSE PRORROGA OUTRA VEZ PRAZO PARA

PARTIDOS EXTINGUIREM COMISSÕES PROVISÓRIAS

Os partidos políticos têm até o dia 3 de agosto para extinguirem as comissões provisórias. O prazo, que encerraria em 

março, foi adiado por 150 dias em decisão unânime do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira (23/2).

A alteração da Resolução TSE 19.406/1995, que trata das instruções para fundação, organização, funcionamento e 

extinção de partidos políticos, teve como relator o ministro Henrique Neves. Essa alteração foi resultado da reunião 

com os líderes de partidos políticos no último dia 14, quando foi discutido o prazo previsto no artigo 39, que em 

dezembro de 2015 determinou 120 dias para que os órgãos provisórios dos partidos fossem substituídos por diretóri-

os permanentes nos âmbitos nacional, estadual e municipal.

Em março de 2016, esse prazo já tinha sido prorrogado um ano, passando a ser exigível a partir do mês que vem. Com 

a alteração aprovada nesta quinta, as agremiações dispõem de mais cinco meses para se adequarem.

“Nós avançamos no diálogo com o Congresso Nacional e os partidos políticos. O ministro Henrique Neves, o ministro 

Tarcísio Vieira e o [secretário-geral da Presidência] Luciano Fuck, representando o Tribunal Superior Eleitoral em diálo-

go com os representantes dos partidos políticos, já fazem ajustes para a modificação da legislação em algumas ques-

tões que preocupam os partidos, como uma prestação de contas simplificada e também a questão dos diretórios 

provisórios. Em suma, fazendo os ajustes no sentido de uma racionalização de todo esse processo”, disse o presidente 

da corte eleitoral, ministro Gilmar Mendes, ao abrir a votação da matéria.▲



SUPREMO APROVA LISTA TRÍPLICE PARA VAGA DE MINISTRO DO TSE

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, nesta quinta-feira (23), a lista tríplice a ser enviada ao presiden-

te da República para escolha do nome que irá integrar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na vaga de ministro titular na 

classe dos juristas. Admar Gonzaga, Tarcísio Viera de Carvalho Neto e Sérgio Banhos foram os nomes selecionados.

O indicado pelo presidente Michel Temer ocupará a vaga do ministro Henrique Neves, que deixará a Corte no dia 16 de 

abril deste ano, quando completa o seu segundo biênio à frente do cargo no TSE.

O TSE é composto por sete ministros titulares, sendo três oriundos do STF, dois representantes do Superior Tribunal de 

Justiça e dois da classe dos advogados. Cada ministro do TSE tem um substituto, da mesma classe do titular.▲
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TRE-PR INICIA PROJETO BIOMETRIA 2017

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu início dia 23 de fevereiro ao Projeto Biometria 2017, que levará o novo 

sistema a 159 novos municípios do Estado. O Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, Presidente do TRE-PR, acompanhado 

da Diretora-Geral, Mônica Miranda Gama Monteiro; da Coordenadora de Planejamento Estratégico, Solange Maria 

Vieira; do Coordenador de Fiscalização do Cadastro Eleitoral, Guilherme Babora do Carvalhal, e do Assessor de Comu-

nicação Social, Marden Machado, se reuniram com Prefeitos, Juízes Eleitorais, Presidentes de Câmaras Municipais e 

Chefes de Cartório, entre nos dias 23 e 24 de fevereiro, nos municípios de Cerro Azul, Rio Negro e União da Vitória, para 

tratar de assuntos relacionados aos trabalhos de revisão biométrica, que terão início no próximo mês de abril. 

Esta primeira fase se estenderá até setembro e a segunda fase compreenderá o período de outubro de 2017 até 

março de 2018. Quando finalizada esta expansão, o Paraná contará com aproximadamente 82% de seu eleitorado 

apto a votar em urnas biométricas.▲



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DEVERÁ SER APRESENTADA PELO PJE

Pela primeira vez, os diretórios nacionais dos partidos 

políticos deverão apresentar suas prestações de contas 

anuais por meio do Processo Judicial Eletrônico (Pje), que 

pode ser acessado através do link: https://goo.gl/LB3D3w

Para a entrega da prestação de contas do exercício finan-

ceiro de 2016, os diretórios nacionais dos partidos políti-

cos devem preencher os modelos dos demonstrativos 

disponibilizados na página de internet do TSE, no seguinte 

link: https://goo.gl/Z4oH29

Todos os demonstrativos e peças que integram a prestação de contas anual dos partidos políticos, exigidos pelo art. 29 

da Resolução TSE nº 23.464/2016, devem ser digitalizados previamente pela agremiação partidária para ingresso no 

Processo Judicial Eletrônico, observados os requisitos técnicos da Portaria TSE nº 395/2015.

Na hipótese de ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro de 2016, as agremiações devem utilizar 

a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (https://goo.gl/8MDqsf) incluindo-a no processo de presta-

ção de contas no PJe.

SPCA

Outra novidade com a qual os partidos já precisam se familiarizar é o novo Sistema de Prestação de Contas Anuais 

(SPCA), lançado pela Justiça Eleitoral em dezembro do ano passado.

Orientação Objetiva DIREITOELEITORAL
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Com o novo sistema, a Justiça Eleitoral irá implementar mecanismos mais eficazes na fiscalização da origem e destino 

dos recursos, possibilitando o intercâmbio de dados com outros órgãos de fiscalização do Estado e a divulgação das 

finanças partidárias na página de internet do Tribunal.

O sistema SPCA deve ser utilizado por todos os partidos políticos, em todos os seus níveis de direção para a elaboração 

da prestação de contas do exercício financeiro de 2017, a serem entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril de 2018, via 

processo judicial eletrônico (PJe).▲

ANÁLISE: CONDUTAS VEDADAS NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DE 2017

A Resolução nº 754/2017, elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, determinou a realização de novas elei-

ções no dia 02 de abril de 2017 em quatro Municípios paranaenses.

Contudo, a resolução é silente quanto às condutas vedadas. Especificamente a respeito da conduta vedada prevista 

no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, indaga-se se há aplicabilidade nas eleições complementares. A resposta, em um 

primeiro momento, deve ser negativa, diante dos seguintes fatores:

i)  As normas materiais previstas na legislação eleitoral ordinária podem ser flexibilizadas em sede de eleição 

suplementar;

ii)  A norma especificada (art. 73, §10, da Lei Eleitoral) pressupõe a existência de um calendário eleitoral pré-

fixado (ordinário). Logo, embora não se tenha jurisprudência precisa sobre o assunto, entende-se que o disposi-

tivo não incide em âmbito eleitoral extraordinário, por ser com ele incompatível;

iii)  A Resolução nº 754/2017, do TRE/PR, silencia quanto à aplicabilidade das condutas vedadas aos agentes 

públicos nas eleições suplementares agora agendadas, fazendo valer, por isso mesmo, a lógica já delineada – e 

agora confirmada – no parecer anterior.

Contudo, a certeza acerca de tal interpretação e a posição dos Tribunais pátrios sobre o assunto só poderá ser verifica-

da quando sobrevierem as primeiras decisões acerca das eleições complementares.▲
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ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A VEREADOR. 

CANCELAMENTO. ART. 45, § 1º, DA LEI 9.504/97. 

ALEGAÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA.

1. A regra contida no § 1º do art. 45 da Lei 9.504/97, que 

impede a transmissão de programas apresentados ou 

comentados por pré-candidatos a partir do dia 30 de 

junho, não caracteriza hipótese de inelegibilidade (ou 

desincompatibilização) nem significa ausência de 

condição de elegibilidade.

2. A ocorrência de ilícitos eleitorais, ainda que por fatos 

anteriores ao registro, não constitui matéria a ser anali-

sada e decidida na impugnação do pedido de registro 

de candidatura. Precedentes.

3. A apresentação de um único programa no primeiro 

dia do período vedado (30.6.2016) com a participação 

do recorrente não tem gravidade suficiente para ense-

jar o cancelamento do seu registro, por se tratar de 

evento isolado.

Recurso especial a que se dá provimento para deferir o 

registro do candidato.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 10196, Relator Min. Henrique Neves 

da Silva, DJE Data 06/03/2017).

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - EM-

BARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE MULTA. TERMO 

DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA-T.A.C. INAPLICABILI-

DADE NA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE DO TÍTULO 

EXECUTIVO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. REFORMA DA 

SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBAR-

GOS À EXECUÇÃO E EXTINGUIR O PROCESSO DE EXE-

CUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

 

1. Embora se discuta na ADI nº 4352, a constitucionali-

dade dos dispositivos acrescidos ou alterados pela lei nº 

12.034/2009, dentre os quais o Art. 105-A da lei nº 

9.504/97, o fato é o de que o TSE mantém o entendi-

mento de que é vedada a adoção de procedimentos 

vinculados à ação civil pública na Justiça Eleitoral, dentre 

os quais se inclui o termo de ajustamento de conduta.

2. Estando a multa que se visa executar embasada em 

termo de ajustamento de conduta firmado em violação 

ao disposto no Art. 105-A da lei nº 9.504/97, é forçoso se 

reconhecer a inexistência da força executiva conferida 

pelo Art. 784 , IV do CPC.

3. Recurso Eleitoral provido para acolher os embargos à 

execução, com fulcro no Art. 917, I do CPC e determinar 

a extinção do processo de execução.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 72850, Relator Lourival Pedro Chemim, 

DJ Data 02/03/2017).

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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ADMINISTRADORPÚBLICO

SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

SERVIDOR QUE NÃO ZELA PELO DINHEIRO 

PÚBLICO PODE SER MULTADO PELO TCU, DIZ TRF-4

Servidor que fiscaliza a execução de obras públicas não pode 

se eximir de suas responsabilidades, alegando falta de conhe-

cimento especializado ou ignorância quanto às exigências 

legais para legitimar condutas lesivas. Afinal, segundo o jurista 

Marçal Justen Filho, quem assume cargo público se subordina 

a um dever geral de eficiência que não pode ser neutralizado 

mediante a pura e simples invocação da boa-fé.

Com esse fundamento, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve, na íntegra, sentença que confir-

mou multa aplicada a um ex-diretor de Engenharia do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER). Com a manutenção do acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, o ex-dirigente terá de pagar R$ 

10 mil aos cofres da União, já que concordou com as alterações contratuais que acabaram lesando o erário em cerca 

de R$ 1 milhão — valores de abril de 1999. Segundo o TCU, ele agiu com culpa na modalidade ‘‘negligência’’.

Nas duas instâncias da Justiça Federal da 4ª Região, ficou claro que, ao concordar com a revisão do contrato, o servidor 

deu causa a pagamentos indevidos, encarecendo a obra rodoviária. Para os julgadores, os efeitos do sobrepreço tive-

ram a chancela de alguém que tinha o dever funcional de supervisionar e revisar o trabalho de seus subordinados, e 

não o fez. O acórdão foi lavrado na sessão de 24 de janeiro.▲
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INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE PODE INCLUIR MULTA CIVIL

Em decisão monocrática, o ministro do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ) Og Fernandes acolheu recurso espe-

cial do Ministério Público de São Paulo (MPSP) para 

determinar que o bloqueio de bens estabelecido por 

decisão judicial contra o ex-secretário da Fazenda de 

Pontal (SP) Homero Carlos Venturelli inclua os valores 

estimados a título de multa civil em processo de impro-

bidade administrativa.

O MPSP move ação civil pública contra o ex-secretário 

por supostos atos de improbidade praticados em licita-

ções do município paulista entre 2009 e 2012. Em deci-

são liminar, o juiz de primeira instância determinou a 

indisponibilidade de bens de Venturelli até o limite de 

R$ 159 mil.

Em análise de recurso do ex-secretário, o Tribunal de 

Justiça de São Paulo reduziu o valor máximo de bloque-

io para R$ 79 mil, por entender que a liminar não pode-

ria abranger o valor pedido pelo MPSP como multa civil. 

Para o tribunal paulista, ainda que a multa possa com-

por a condenação final por improbidade, não seria 

possível sua inclusão em bloqueio patrimonial anteci-

pado. 

Ao julgar o recurso especial do MPSP, o ministro Og 

Fernandes esclareceu que o STJ, diante do que dispõe o 

artigo 7º da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Adminis-

trativa), tem decidido que a decretação de indisponibili-

dade de bens, por ser medida de caráter assecuratório, 

deve incidir sobre todos os bens necessários ao ressar-

cimento integral do dano, ainda que tenham sido 

adquiridos antes dos supostos atos de improbidade.

Dessa forma, ao dar provimento ao recurso, o ministro 

concluiu que a decisão de bloqueio na ação de improbi-

dade contra o ex-secretário “deve incidir sobre quantos 

bens se façam necessários ao integral ressarcimento do 

dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de 

multa civil”.▲
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MANTIDA MULTA APLICADA A EX-PREFEITO DE UBATUBA (SP) 

POR COMPRA DE AUTOMÓVEL SEM LICITAÇÃO

A primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

manteve decisão da Justiça de São Paulo que conde-

nou o ex-prefeito de Ubatuba (SP) Paulo Ramos de 

Oliveira, em ação de improbidade administrativa, ao 

pagamento de multa pela compra de automóvel sem 

licitação.

De acordo com o processo, o prefeito adquiriu sem 

licitação um carro modelo Passat, no valor de R$ 126 

mil. A sentença (dada quando ele ainda ocupava o 

cargo) condenou o então prefeito à perda de sua fun-

ção pública, à suspensão dos direitos políticos e à proi-

bição de contratar com o poder público por três anos; 

ao pagamento de multa civil no valor equivalente a dez 

vezes a remuneração que recebia e ao ressarcimento 

do erário.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) excluiu as 

sanções impostas em primeiro grau. Foi mantida ape-

nas a multa civil, mas reduzida para cinco vezes a remu-

neração do prefeito, pelo reconhecimento de irregula-

ridade na forma de aquisição do veículo (artigo 10, VIII, 

da Lei 8.429/92).

No STJ, a defesa do ex-prefeito alegou que a compra do 

automóvel não causou prejuízo ao erário, de forma 

que a conduta não se enquadraria na hipótese do 

artigo 10, VIII. O relator, ministro Gurgel de Faria, não 

acolheu o argumento. Segundo ele, a jurisprudência 

do STJ é firme no sentido de considerar que “o prejuízo 

decorrente da dispensa indevida de licitação é presu-

mido, consubstanciado na impossibilidade da contra-

tação da melhor proposta”.

Em relação à sanção aplicada, Gurgel de Faria também 

não reconheceu desproporcionalidade que justificasse 

a intervenção do STJ. “Muito embora o tribunal de ori-

gem tenha excluído as demais sanções impostas no 

primeiro grau de jurisdição, fixou a multa civil prevista 

no artigo 12, II, da Lei 8.429 em cinco remunerações 

mensais atualizadas, louvando-se nas peculiaridades 

da questão, notadamente no dano presumido causa-

do à administração pública, inocorrendo qualquer 

laivo de violação aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade”, concluiu o relator.

Gurgel de Faria esclareceu, ainda, que apesar de o 

dispositivo limitar a multa civil em até duas vezes o 

valor do dano, a Primeira Turma já reconheceu a viabi-

lidade do ajuste da multa civil às peculiaridades do 

caso concreto.▲
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. OCOR-

RÊNCIA. ART. 10 DA LIA. ELEMENTO SUBJETIVO. 

NECESSIDADE DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALÍNEA "C". NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. As considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO 

afastam a prática do ato de improbidade administrati-

va, uma vez que foi constatado o elemento subjetivo 

dolo na conduta do agente, mesmo na modalidade 

genérica, o que permite o reconhecimento de ato de 

improbidade administrativa.

2. Demais disso, da análise das razões do acórdão 

recorrido, observa-se que este delineou a controvérsia 

dentro do universo fático-comprobatório. Caso em que 

não há como aferir eventual violação dos dispositivos 

infraconstitucionais alegados sem que se abram as 

provas ao reexame, o que é vedado em Recurso Especi-

al, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, 

cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias 

que identificam ou assemelham os casos confrontados, 

com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do 

voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se 

o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem 

caracterizar a interpretação legal divergente. O desres-

peito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, 

parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o 

conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea 

"c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

4. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 917.394/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 03/03/2017).

Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO
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O ARTIGO 10-A DA LEI N.º 8.429/92 – UM NOVO TIPO DE ATO DE IMPROBIDADE

A Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa 

(LIA), é aplicável a qualquer agente público – inclusive 

políticos –, bem como a terceiros particulares que 

tenham concorrido ou se beneficiado de ato de impro-

bidade praticado pelo agente público.

Até o final do ano de 2016 existiam apenas três tipos 

de atos de improbidade. Primeiro: o art. 9º da LIA, que 

trata dos atos de improbidade que importem em enri-

quecimento ilícito, exigindo-se para sua configuração a 

existência de dolo do agente, ainda que genérico, con-

forme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (vide, p. ex., STJ, REsp 1508169/PR, DJe 19.12.-

2016). Segundo: o art. 10 da LIA, que trata dos atos de 

improbidade que, ainda que culposos, causam prejuí-

zo ao erário. Terceiro: o art. 11 da LIA, que trata dos 

atos de improbidade, necessariamente dolosos, que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, 

tais como a honestidade, imparcialidade, legalidade e 

lealdade às instituições.

Porém, em 30.12.2016 foi publicada a Lei Complemen-

tar nº 157, que incluiu na LIA o art. 10-A, que trata dos 

atos de improbidade decorrentes de concessão ou 

aplicação indevida de benefício financeiro ou tributá-

rio. Trata-se de novo e quarto tipo de ato de improbi-

dade, assim previsto: “Art. 10-A. Constitui ato de improbi-

dade administrativa qualquer ação ou omissão para 

conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou 

tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do 

art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003”.

O art. 8º-A da Lei Complementar nº 116/2003 – referido 

no novo art. 10-A da LIA – trata do Imposto Sobre Servi-

ços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN). Este disposi-

tivo, incluído pela Lei Complementar nº 157/2016 (a 

mesma que criou o art. 10-A na LIA), prevê que a alí-

quota mínima do ISS é de 2%. Prevê também, no seu 

§1º, que o imposto não será objeto de concessão de 

isenções, incentivos ou benefícios tributários ou finan-

ceiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de 

crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer 

outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em 

carga tributária menor que a decorrente da aplicação 

da alíquota mínima de 2%, exceto para serviços lista-

dos nos itens 7.02, 7.05 e 16.01 no Anexo da Lei. 

Observa-se que a ressalva contida no §1º do art. 8º-A

Orientação Objetiva ADMINISTRADORPÚBLICO
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diz respeito aos serviços de: (i) execução de obras de 

construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras seme-

lhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavi-

mentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos, exceto o forneci-

mento de mercadorias produzidas pelo prestador de 

serviços fora do local, sujeito ao ICMS – item 7.02; (ii) 

reparação, conservação e reforma de edifícios, estra-

das, pontes, portos e congêneres, com a mesma exce-

ção do caso anterior – item 7.05; e (iii) transporte coleti-

vo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquá-

tico de passageiros – item 16.01.

Na verdade, o art. 8º-A da LC 116/03 apenas manteve 

os limites previstos no art. 88 do Ato e Disposições 

Constitucionais e Transitórias (ADCT), o qual, inclusive, 

já foi fundamento para o Supremo Tribunal Federal 

declarar a inconstitucionalidade de lei municipal que 

reduzia alíquota do ISS abaixo de 2% (ADPF 190/SP, 

julgada em 29.09.2016).

Assim, pelo novo art. 10-A da LIA, haverá ato de impro-

bidade administrativa quando o ente público: (i) fixar 

alíquota do ISS em patamar inferior a 2%; e/ou (ii) con-

ceder isenção, incentivo ou benefício tributário ou 

financeiro relativo ao INSS que resulte em carga tribu-

tária inferior a 2%.

Entende-se que para a configuração da improbidade 

prevista no art. 10-A será exigível o dolo do agente 

público, tendo em vista que o dispositivo não prevê a 

possibilidade de ato culposo (como ocorre no art. 10, 

referente aos atos que causam dano ao erário). Assim, 

pela adequada interpretação restritiva da norma puni-

tiva, reputa-se impossível a configuração do ato de 

improbidade sem a má-fé. No entanto, não se ignora a 

possibilidade de eventualmente o Superior Tribunal
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de Justiça dar interpretação diversa ao dispositivo para 

admitir a modalidade culposa. Seria possível trilhar o 

raciocínio de que a redução da alíquota do ISS abaixo 

do patamar mínimo de 2% significa renúncia de receita 

e, portanto, dano ao erário. De qualquer forma, não 

parece ser este o raciocínio mais adequado, pois o 

legislador não previu a hipótese de culpa para o art. 10.

Por fim, cabe observar que não obstante a publicação 

da LC nº 157/2006 já tenha ocorrido, o novo dispositivo 

da Lei de Improbidade só surtirá efeitos a partir de 

30.12.2017. Isto porque, de acordo com o art. 7º, §1º da 

LC 157/2016, o dispositivo só surtirá efeito após o 

decurso do prazo referido no art. 6º da mesma lei, 

segundo o qual “os entes federados deverão, no prazo 

de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei Com-

plementar revogar os dispositivos que contrariem o 

disposto no caput e no §1º do art. 8º-A da Lei Comple-

mentar nº 116, de 13 de julho de 2003”.

Assim, os entes públicos terão até o dia 30.12.2017 

para regularizar suas legislações relativas ao ISS para 

garantir o patamar mínimo de 2%. Após esta data, 

salvo para os serviços excetuados no final do art. 8º-A 

da LC 116/2003, se houver fixação de alíquota de ISS 

inferior a 2% – seja por legislação ou por benefício 

fiscal – poderá ser caracterizado o ato de improbidade, 

com responsabilização do agente público e possivel-

mente do particular beneficiado com a redução do 

tributo.▲
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