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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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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, na sessão desta quinta-feira (4), a cassação do mandato do governador 

reeleito do Amazonas, José Melo (PROS), e de seu vice, José Henrique de Oliveira, por compra de votos nas eleições de 

2014. Por maioria de votos (5 a 2), os ministros entenderam que José Melo tinha, pelo menos, conhecimento da com-

pra de votos realizada por Nair Queiroz Blair dentro do próprio comitê de campanha do candidato, no dia 24 de outu-

bro de 2014. A empresa de Nair era contratada pelo governo estadual por R$ 1 milhão. Os ministros mantiveram tam-

bém a multa solidária de R$ 53 mil, aplicada contra o governador e seu vice. O TSE determinou a comunicação imedia-

ta ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para que sejam realizadas novas eleições diretas para os car-

gos.

Em 26 de janeiro de 2016, o TRE amazonense cassou os mandatos de José Melo e de José Henrique por compra de 

votos em 2014. O Tribunal havia condenado José Melo também por conduta vedada a agente público (artigo 73 da Lei 

n° 9.504/97). A ação contra o candidato eleito foi ajuizada pela Coligação Renovação e Experiência.

A Coligação acusou o governador de contratar, sem licitação ou licença, entre outras irregularidades, a suposta empre-

Notícias DIREITOELEITORAL

TSE CASSA GOVERNADOR DO AMAZONAS E DETERMINA 

NOVA ELEIÇÃO PARA O CARGO
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sa “laranja” Agência Nacional de Segurança e Defesa (ANS&D), de Nair Queiroz Blair, para receber dinheiro que seria 

usado na compra de votos para beneficiar a reeleição de José Melo ao cargo. 

Já a distribuição por Nair Blair de dinheiro a eleitores, ocorrida em sala reservada do comitê de campanha José Melo 

em outubro de 2014, serviu para a compra de cestas básicas, ajuda de custo para formandos e viagens, confecção de 

túmulo, entre outros auxílios

“Entendo que os fatos narrados formam um conjunto probatório robusto. Capaz de demonstrar, além de dúvida 

razoável, que os candidatos a governador e a vice- governador tinham, ao menos, ciência das condutas perpetradas 

em benefício deles”, afirmou Barroso.

Ao manter a cassação de José Melo e seu vice por compra de votos, o ministro foi acompanhado pelos votos dos minis-

tros Edson Fachin, Rosa Weber, Herman Benjamin e Admar Gonzaga .▲

TOFFOLI DEFENDE CRIAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA 

E FIM DE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS

O ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Fede-

ral, defende mudanças drásticas no atual sistema eleitoral: o fim 

das coligações, a redução no número de partidos e a criação de 

uma cláusula de barreira. "Não tem como manter este sistema 

político eleitoral sem alteração, porque eleições após eleições vai 

aumentando o número de partidos políticos com representação 

no Congresso Nacional e, em consequência, o acesso ao fundo 

partidário e o tempo gratuito de rádio e televisão", afirmou.

Toffoli participou do V Seminário Luso-Brasileiro de Direito, que 

aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

promovido também pelo Instituto Brasiliense de direito Público 

(IDP). 
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Mais do que discutir sobre se o sistema deve ser distrital majoritário, misto ou proporcional – que é o debate que se 

tem hoje – é preciso estabelecer um sistema que forme elites nacionais, com menos partidos. Essa falta de elite nacio-

nal e a pluralidade de partidos que atualmente existem, afirma Toffoli, prejudicam a governabilidade. 

Em palestra, ele destacou ainda que é preciso diferenciar a cláusula de barreira da cláusula de desempenho. A primei-

ra, explica o ministro, é o número mínimo de votos que uma legislação estabelece para que um partido tenha acesso 

às cadeiras por meio de seus representantes.  Já a cláusula de desempenho, complementa o ministro, é aquela que foi 

declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, dizia que o partido deste parlamentar não poderia ter lide-

rança e nem o deputado eleito poderia integrar nenhuma comissão da Câmara.

Assim, completou o ministro, o STF decidiu que aquela legislação estabelecia na verdade um deputado de primeira 

divisão em um deputado de segunda divisão. Apesar da decisão do Supremo, o ministro ressalta que a questão ainda 

pode ser debatida pelo Legislativo.

"Temos que pensar um sistema político eleitoral que resulte na formação política de maioria voltadas a pensar o país. 

Para fazer isso é preciso o fim das coligações e a criação de uma cláusula de barreira, não de desempenho", afirmou.▲

TSE JULGOU 23 CONTAS PARTIDÁRIAS DE 2011 E ANÁLISE DAS 

6 RESTANTES SERÁ FEITA INDIVIDUALMENTE

Até o fim da tarde desta quinta-feira (27), 23 prestações de contas nacionais de partidos políticos relativas ao exercício 

de 2011 foram julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram 16 decisões proferidas pelos ministros em Plená-

rio e outras sete decisões individuais até o momento.

O PEN, Pros, SD, Novo, Rede e PMB não tiveram contas a apresentar em 2011, porque seus registros foram aprovados 

pela Corte em anos posteriores. Faltam ser analisadas ainda seis prestações de partidos (PRTB, PMN, PSB, PC do B, PR 

e PCB) o que deve ser feito monocraticamente pelos respectivos relatores.
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O Plenário do TSE desaprovou totalmente as contas do Partido da Causa Operária (PCO) e do Partido Popular Socialis-

ta (PPS), desaprovou parcialmente as contas do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Social Liberal (PSL). O Cole-

giado aprovou com ressalvas as do Partido Verde (PV), do Partido Progressista (PP), do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), do Partido Trabalhista do Brasil (PT do B), do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), do Partido Social Cristão 

(PSC), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Trabalhista Cristão (PTC), Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado (PSTU), Democratas (DEM), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A Corte só aprovou inte-

gralmente as contas do Partido Republicano Brasileiro (PRB).

Além das 16 contas julgadas pelo colegiado, os ministros do Tribunal proferiram, até agora, individualmente, mais sete 

decisões em prestações apresentadas por partidos referentes a 2011. Em cinco delas os ministros relatores aprova-

ram, com ressalvas, as prestações de contas daquele ano do Partido Republicano Progressista (PRP), do Partido Huma-

nista da Solidariedade (PHS), do Partido Pátria Livre (PPL), do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e do Partido Social 

Democrático (PSD). E outras duas os relatores desaprovaram as contas, respectivamente do Partido da Social Demo-

cracia Brasileira (PSDB) e do Partido Trabalhista Nacional (PTN).

Em 30 de março, o Plenário do TSE decidiu que os processos de prestação de contas partidárias que tramitam nos 

tribunais eleitorais poderão ser decididos de forma monocrática pelo próprio relator, nas hipóteses de ressalvas sim-

ples ou em que possa ser aplicada a jurisprudência dominante do tribunal. 

A medida busca aplicar maior celeridade processual no julgamento das contas partidárias para aquelas em que sejam 

verificadas impropriedades formais ou irregularidades sobre as quais haja um entendimento firmado na jurisprudên-

cia, a fim de reduzir a acumulação e a prescrição de processos.

Ou seja, as contas partidárias que não sofreram impugnação, que contenham manifestação da unidade técnica e tam-

bém do MPE favorável à aprovação total, ou com pequenas ressalvas e, ainda, de acordo com a jurisprudência do tri-

bunal.▲



PLENÁRIO: NÃO CABE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO CONTRA DECISÃO 

DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TSE

No sentido de garantir mais rapidez ao andamento dos processos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que não 

cabe sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática [individual] naqueles processos de compe-

tência originária do próprio Tribunal. Essa posição foi tomada pelo Plenário ao acolher, na sessão desta quinta-feira 

(20), questão de ordem formulada pelo vice-presidente da Corte, ministro Luiz Fux, sobre o assunto. A questão de 

ordem ocorreu antes do julgamento de agravo regimental em processo de ação rescisória, que terminou negado pelo 

relator, ministro Napoleão Nunes Maia.

Ao propor a questão, o ministro Luiz Fux destacou que o novo Código de Processo Civil (CPC) busca a duração razoável 

dos processos. “E, em razão disso, evitamos inserir em procedimentos céleres, que têm o escopo de dar mais agilida-

de, como sói ocorre na Justiça Eleitoral, instrumentos que delongam os julgamentos”, lembrou o ministro.

“Entre essas adaptações que fizemos houve um silêncio eloquente da Comissão, que fez a adequação dessa resolu-

ção, no sentido de que não cabe sustentação oral em agravo regimental em feitos de competência originária. Só cabe 

no âmbito do processo civil ordinário, e não no processo eleitoral”, observou o ministro Luiz Fux.

Segundo ele, essa deliberação se deu diante da percepção de que “vamos iniciar um ano eleitoral com uma série de 

demandas sobre as várias etapas das eleições e que vão gerar agravos regimentais”. “E o Tribunal não tem estrutura 

para suportar essa gama de sustentações, além dos recursos que nós julgamos”, ressaltou o magistrado.

“Por outro lado, vários feitos de competência originária aqui são trazidos a julgamento. Nós costumamos converter os 

agravos para apreciar o recurso especial [Respe]. De sorte que o Tribunal tem agido com franca liberalidade. Mas esse 

precedente, eu entendo, e submeto aos colegas, não podemos efetivamente contrariar o espírito da nossa resolução 

de adaptação do processo eleitoral ao processo civil”, ponderou Fux, ao encaminhar a questão de ordem.

A decisão foi unânime.▲
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Mais três municípios têm novas eleições marcadas para o dia 4 de junho deste ano para eleger prefeitos e vice-prefeitos 

em novas eleições. Cristiano Otoni (MG), Guaraqueçaba (PR) e Moreira Sales (PR) se juntam a Taguatinga (TO) e Tomé-Açu 

(PA), cujos pleitos já estavam previstos no calendário. As novas eleições serão necessárias porque os candidatos mais 

votados para o cargo nessas localidades em 2016 tiveram os registros de candidaturas cassados pela Justiça Eleitoral.

De acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral, que sofreu algumas mudanças com a Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 

13.165), novas eleições devem ser realizadas sempre que houver, independentemente do número de votos anulados e 

após o trânsito em julgado, “decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma 

ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário”.

As instruções para a realização dessas eleições são estabelecidas por meio de Resolução específica, aprovada por cada 

Tribunal Regional Eleitoral. Constatada a necessidade de nova votação, a junta apuradora comunicará o fato ao respectivo 

tribunal regional, que, por sua vez, marcará o dia para a renovação da votação nas seções indicadas.

A Resolução 23.394/2013 do TSE determina que, no caso do artigo 224 do Código Eleitoral, “as eleições deverão ser mar-

cadas sempre para o domingo de cada mês designado pelo Tribunal Superior Eleitoral”, se a nulidade atingir a mais de 

metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do estado nas eleições federais e estaduais ou do município.

A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de 

candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, na realização de novas eleições, independen-

temente do número de votos anulados. Se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato, a 

eleição será indireta.▲

CINCO CIDADES DE QUATRO ESTADOS TERÃO NOVAS ELEIÇÕES PARA 

PREFEITO NO DIA 4 DE JUNHO
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O Tribunal Superior Eleitoral mudou sua jurisprudência vigente desde as 

eleições de 2014 e decidiu que crime de violação a direito autoral ofende o 

patrimônio privado e pode provocar inelegibilidade. A virada de entendimen-

to aconteceu no julgamento do pedido de registro de candidatura de Eloir 

Laurek ao cargo de vereador de Rio Negrinho (SC) no pleito municipal de 

2016.

O Ministério Público Eleitoral impugnou a candidatura porque o político foi 

condenado por ter, em estabelecimento comercial, 49 CDs falsos. Para o MP, 

isso é crime de violação a direito autoral, previsto no artigo 184, parágrafo 2º, 

do Código Penal, e se enquadra no conceito de crime contra o patrimônio 

privado, sendo caso de inelegibilidade (prevista no artigo 1º, I, e, 2, da LC 

64/1990).

Em primeiro e segundo graus, o registro da candidatura foi deferido, mas o 

MP levou o questionamento ao TSE. Ao concluir o julgamento do caso, na 

sessão do dia 5 de abril, o tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso 

especial para indeferir o registro. 

A relatora do recurso, ministra Luciana Lóssio, ficou vencida. Para a ministra, 

a lei é clara ao dizer que só o crime contra patrimônio privado causa inelegi-

bilidade, e que a interpretação da norma deve ser estrita, principalmente por 

estar em jogo instrumento essencial aos direitos políticos: direito a elegibili-

dade e exercício da cidadania. “A natureza patrimonial dos direitos autorais é 

inegável. Entretanto, os delitos contra a propriedade imaterial se distinguem 

dos crimes contra o patrimônio, na medida em que tutelam os bens impal-

páveis, produto da atividade intelectual do ser humano”, disse em seu voto.

O entendimento que prevalecia no tribunal sobre o assunto desde 2014 foi 

firmado no julgamento do RO 981-50, de relatoria do ministro João Otávio de 

Noronha. 

TSE MUDA JURISPRUDÊNCIA E DECIDE QUE 

PIRATARIA PROVOCA INELEGIBILIDADE
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O Plenário do Senado aprovou, na tarde do dia 11/4, a criação da Identificação Civil Nacional. O texto vai agora para san-

ção do presidente Michel Temer (PMDB) e, se transformado em lei, concentrará RG, carteira de habilitação e título de elei-

tor dos brasileiros em um único documento, batizado de Documento de Identificação Nacional (DIN).

Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral gerir todo o banco de dados, garantir confidencialidade do conteúdo e oferecer 

ferramentas que “conversem” com sistemas eletrônicos de todas as esferas de governos e das polícias Federal e Civil. 

Também será da corte o papel de fixar o cronograma para implantar a novidade no país.

Proposto em 2015 pelo TSE, na gestão do ministro Dias Toffoli, o projeto de lei passou em fevereiro na Câmara dos Depu-

tados. No Senado, foi aprovado em votação simbólica, em 43 segundos, sem nenhuma emenda — o que faria o texto 

retornar à Casa de origem. A única mudança foi na redação, que falava em estados, mas ignorava o Distrito Federal. 

Se virar lei, também será proibido vender, total ou parcialmente, dados da ICN, sob pena prisão de 2 a 4 anos, mais multa. 

Documentos emitidos por entidades de classe somente serão validados se atenderem aos requisitos de biometria e de 

fotografia, em até dois anos.▲

SENADO APROVA CRIAÇÃO DE DOCUMENTO ÚNICO PARA

 BRASILEIROS, GERIDO PELO TSE
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Em seu voto, o ministro Herman citou um precedente de 2012 em sentido oposto, relatado pelo ministro Arnaldo Versia-

ni. Ao julgar na ocasião o REspe 202-36, o tribunal entendeu que, embora o delito de violação a direito autoral esteja inse-

rido no Título III do Código Penal, trata-se de ofensa ao interesse particular, incluída entre os crimes contra o patrimônio 

privado.

O voto do ministro Herman Benjamin foi nessa linha. Para ele, a leitura do artigo da lei não pode se dissociar do parágrafo 

9º do artigo 14 da Constituição, que busca proteger a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato, 

considerada a vida pregressa do candidato, entendendo que o exame das causas de inelegibilidade por prática de crime 

deve levar em conta o bem jurídico protegido, sendo irrelevante a topografia (locus) do tipo no Código Penal ou em legis-

lação esparsa. Nesse sentido, segundo o ministro, o fato do artigo 184 do CP estar em título próprio, por si só, não desna-

tura o bem jurídico tutelado, no caso, o patrimônio imaterial. Isso porque, segundo ele, embora os bens imateriais sejam 

incorpóreos, é evidente seu expressivo valor econômico, cultural e artístico, sendo patrimônio privado de seu titular. 

Votaram com Herman, que vai redigir o acórdão, os ministros Henrique Neves, Rosa Weber e Luiz Edson Fachin. Acompa-

nharam a relatora os ministros Jorge Mussi e Gilmar Mendes, presidente do TSE.▲



TRAMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE 2016 NA JUSTIÇA ELEITORAL

Após a entrega das prestações das contas anuais de 2016 pelos partidos políticos, a Justiça Eleitoral determina, imedi-

atamente, a publicação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício na imprensa oficial. 

Onde esta não existir, ocorre a afixação dos balanços no cartório eleitoral.

Os diretórios nacionais das siglas devem apresentar ao TSE as respectivas prestações de contas. Os diretórios estadu-

ais precisam entregá-las aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e os diretórios municipais nas zonas eleitorais.

Após a publicação, ocorrem os seguintes trâmites:

  > Disponibilização dos processos de contas em secretaria durante 15 dias, prazo em que qualquer interessa-

do poderá ter acesso ao conteúdo das contas, podendo obter cópia das peças e quaisquer documentos 

apresentados pelo partido;

> Em seguida, em até 5 dias, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido poderá impugnar as contas, 

relatar fatos, indicar provas e pedir a abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as 

prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos 

(Resolução TSE nº 23.464, artigo 31);

 

 > Apresentada a impugnação, a autoridade judicial deve determinar a juntada da representação no proces-

so de prestação de contas e a notificação do partido para que apresente defesa preliminar em até 15 dias;

Orientação Objetiva DIREITOELEITORAL
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> Após a fase de impugnação das contas, o processo é encaminhado a um relator, que determina o início do 

exame. Os técnicos do TSE verificam preliminarmente se os autos da prestação de contas trazem todas as 

peças exigidas pela legislação. Caso seja constatada a falta de qualquer peça, a unidade de exame sugere ao 

relator uma diligência para complementar a documentação;

 

> Se o partido não entregar a prestação de contas dentro do prazo, a Presidência do Tribunal é informada 

que a legenda está inadimplente quanto a essa obrigação. O partido, então, é intimado a apresentar as con-

tas em um prazo de 72 horas.

Encerrado esse prazo, se a sigla permanecer inadimplente, o presidente do Tribunal ou o juiz eleitoral deverá determi-

nar a suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, nos termos do artigo 30, 

inciso III, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464, sujeitando-se, ainda, o partido ao julgamento de contas não prestadas.

Obs: os diretórios municipais que não movimentaram recursos financeiros ou arrecadaram bens estimáveis em 

dinheiro podem optar pela Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, instituída pela Lei nº 13.165, de 29 

de setembro de 2015.

Os modelos das peças e demonstrativos da prestação de contas do exercício financeiro de 2016 estão disponíveis no 

seguinte link: https://goo.gl/RPR8Ie , com o seguinte conteúdo:

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Relação de contas 
partidárias

Demonstrativo de 
recursos recebidos do

fundo partidário

Demonstrativo de 
obrigações a pagar

Demonstrativo de 
contribuição recebida

Conciliação bancária

Demonstrativo de
recursos distribuídos do 

fundo partidário

Demonstrativo de 
dívidas de campanha

Demonstrativo de sobras 
financeiras de campanha

Demonstrativos de 
acordos

Demonstrativos de
doações financeiras 

recebidas

Demonstrativo de 
receitas e gastos

Demonstrativo de sobras 
de campanha de bens 

permanentes

Relação de agentes 
responsáveis

Demonstrativo de doações 
estimáveis recebidas

Demonstrativo fluxos de 
caixa

Demonstrativo de 
transferência de recursos 

para candidatos, comitês e 
partidos

▲
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ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO. TRE/SC. 

INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, DA LC Nº 64/90. LC Nº 

135/2010. STF. CONSTITUCIONALIDADE. CRIME PREVISTO 

NO ART. 10 DA LEI Nº 7.347/85. CRIME CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

DESPROVIMENTO.

1. No caso concreto, o candidato foi condenado pelo 

crime capitulado no art. 10 da Lei nº 7.347/85, consubs-

tanciado no ato de recusar, retardar ou omitir "dados 

técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quan-

do requisitados pelo Ministério Público".

2. O crime de desobediência encontra-se inscrito no capí-

tulo dos crimes praticados por particular contra a Admi-

nistração Pública (art. 330/CP). O sujeito ativo desse crime 

é reservado ao particular, não alcançando o agente ou 

funcionário público.

3. No caso do crime prescrito no art. 10 da Lei nº 7.347/85, 

a norma não fez distinção, podendo a conduta ser prati-

cada por particulares ou agentes públicos.

 4.  A pena máxima em abstrato de seis meses cominada 

para o crime de desobediência (art. 330 do CP) não deixa 

dúvidas de que integra o rol de crimes de menor potenci-

al ofensivo, o que atrai a incidência da exceção à inelegibi-

lidade, prevista no art. 1°, § 4º, da LC nº 64/90.

5. A LC nº 64/90 foi taxativa ao exigir, como causa de ine-

legibilidade, a configuração do crime contra a Administra-

ção Pública. A interpretação na espécie deve ser estrita, 

principalmente por estar em jogo instrumento essencial 

aos direitos políticos, qual seja: o direito de candidatar-se.

6. Não é possível a correlação ou equiparação entre o 

crime previsto na lei das ações civis públicas e o crime de 

desobediência prescrito no Código Penal, quando não foi 

essa a intenção do legislador, já que "onde a lei não distin-

gue, não cabe ao intérprete distinguir". Especialmente 

quando se cuida de interpretação que conduza à restri-

ção do direito fundamental à elegibilidade.

7. Nessa linha, o crime capitulado no art. 10 da Lei nº 

7.347/85 não configura crime contra a Administração 

Pública. Na verdade, trata-se de conduta que fere interes-

se da Administração, delito não catalogado no rol de espé-

cies do gênero crimes contra a Administração Pública.

8. Recurso especial desprovido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 20735, Acórdão de 09/02/2017, 

Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/03/2017, Página 86-87 ).

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. CANDIDATO A VEREADOR.  CONDENAÇÃO 

POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVIMENTO.

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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1. Não há decisão surpresa quando o Tribunal, afastando o 

fundamento da sentença, examina os requisitos necessários 

à caracterização da inelegibilidade cuja incidência foi arguida 

na impugnação ao registro. 

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reafirma-

da para as Eleições de 2016, a incidência da causa de 

inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da Lei Complemen-

tar 64/90 demanda, entre outros requisitos, a condena-

ção pela prática de ato que importe, cumulativamente, 

dano ao erário e enriquecimento ilícito.

3. A possibilidade de caracterização da inelegibilidade 

por condenação em ação de improbidade em razão de 

sentença proferida com base apenas nas hipóteses do 

art. 9º ou do art. 10 da Lei 8.429/92 não exclui a necessi-

dade de o enriquecimento ilícito e o dano ao erário 

terem sido reconhecidos pela Justiça Comum, ainda que 

não constem expressamente do dispositivo da sentença.

4. Não cabe à Justiça Eleitoral considerar como caracteri-

zado o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito quan-

do eles não foram afirmados pela Justiça Comum. No 

julgamento do registro de candidatura, não se pode 

avaliar o acerto ou o desacerto das decisões proferidas 

pelas Cortes de Contas ou por outros órgãos do Poder 

Judiciário (Súmula 41 do TSE) nem acrescentar ou supri-

mir fundamento da decisão proferida em ação cível 

pública para, por método de compreensão, alargar a 

hipótese efetivamente considerada pelo órgão compe-

tente para apreciar a improbidade administrativa.

5. No caso dos autos:

a. O Juiz Eleitoral, no processo de registro de candidatura, 

analisou a sentença por ele mesmo prolatada no proces-

so de improbidade administrativa e deferiu o registro de 

candidatura em razão da ausência do requisito relativo ao 

enriquecimento ilícito.

b. No julgamento do recurso ordinário, o Tribunal Regio-

nal Eleitoral entendeu presente o enriquecimento ilícito, 

em razão da "malversação do dinheiro público e vários 

aspectos questionáveis sob a ótica da legalidade e da 

moralidade, como despesas realizadas apenas ao final do 

prazo dos convênios, como forma de justificar todo o 

dinheiro que foi repassado".

6. A presença do enriquecimento ilícito como elemento 

essencial à caracterização da inelegibilidade por condena-

ção por improbidade administrativa pressupõe ser possí-

vel perceber, na decisão proferida pela Justiça Comum, à 

primeira vista, a existência e a individualização de acrésci-

mo patrimonial indevido, ainda que em favor de terceiro. 

Para esse fim, não basta indicar a existência de malversa-

ção de dinheiro público ou a gravidade das irregularida-

des que causaram dano ao erário.

7. Conforme reiterados pronunciamentos deste Tribunal, 

as regras de inelegibilidade são de interpretação estrita, 

revelando-se inadmissível o uso de presunções ou de 

termos genéricos para fins de atrair o óbice à candidatura.

Recurso especial a que se dá provimento para restabele-

cer a sentença e deferir o registro de candidatura.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13493, Acórdão de 09/03/2017, 

Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de 

justiça eletrônico, Tomo 61, Data 28/03/2017, Página 59). ▲
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Notícias

LIMINAR SUSPENDE DECISÃO QUE ANULAVA 

CONTRATO DE ADVOGADOS NO MA

A desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney 

Costa, do Tribunal de Justiça do Maranhão, concedeu limi-

nar para suspender decisões do Tribunal de Contas local 

que sustaram contratos de prefeituras com escritório de 

advocacia para reclamar repasses menores que os de 

direito da verba do Fundef, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental.

Para a desembargadora, a decisão do TCE-MA extrapolou 

seus limites de atuação porque deveria comunicar a deci-

são ao Poder Legislativo dos municípios para que cada câmara tomasse as providências. O tribunal só estaria autoriza-

do a determinar a anulação dos contratos de forma subsidiária, continua, caso as casas não se manifestassem no 

prazo de pelo menos 90 dias.

Por isso, conclui ela, o TCE-MA não deveria, liminarmente, fazer o exame prévio da validade dos contratos. “Ao determi-

nar a suspensão, sem ouvir a outra parte, vejo que o tribunal impossibilitou o advogado a receber a contraprestação 

dos serviços prestados aos municípios”. A decisão de Costa reconhece ainda que o serviço prestado pelo advogado é 

singular, sendo legal a dispensa da licitação. E cita jurisprudência pacífica nesse sentido.▲
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AGU AJUÍZA NOVA AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 

EMPRESAS ENVOLVIDAS NA "LAVA JATO"

A Advocacia-Geral da União ajuizou mais uma ação de 

improbidade contra envolvidos em fraudes a licitação e 

cartel investigados pela operação “lava jato”. Entre empre-

sas e pessoas físicas, são 20 acusados. A ação cobra devo-

lução de R$ 11,3 bilhões referentes a 19 contratos de dez 

obras contratadas pela Petrobras.

O cálculo do ressarcimento da AGU leva em conta os 

dados produzidos pelo Tribunal de Contas da União. A 

corte de contas fez um estudo econométrico e concluiu 

que o cartel da “lava jato” resultou em sobrepreço de 17% 

nos contratos da Petrobras. A AGU afirma que o sobrepreço nesses 19 contratos significou superfaturamento de R$ 

2,8 bilhões. O restante do dinheiro é a multa, equivalente a três vezes o valor do dano.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da AGU, esta é a sexta ação de improbidade ajuizada contra 

envolvidos na “lava jato” por fraude a licitação e superfaturamento de contratos. Ao todo, as ações cobram R$ 40 

bilhões.

A AGU não divulga a petição inicial da ação, alegando tratar de informações sensíveis – embora o processo não seja 

sigiloso e o pedido seja de devolução de dinheiro ao erário. Entre as empresas acusados estão Odebrecht, OAS, 

Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Techint e Promon. Entre as pessoas físicas, ex-executivos da Petrobras, como Pedro 

Barusco e Paulo Roberto Costa, além de ex-funcionários das empresas.

Entre as obras apontadas como prejudicadas pelo cartel das empresas, a AGU lista as do Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro (Comperj), além de plataformas marítimas, gasodutos e refinarias. Ao todo, os 19 contratos resultaram 

em gastos de R$ 16,7 bilhões pela Petrobras. Com informações da assessoria de imprensa da AGU.▲

18   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO



AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO 

DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ.  DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública objetivando a 

condenação do réu nas sanções previstas no art. 12, III, da 

Lei 8.429/1992, por infringência ao disposto no art. 11, 

caput, do referido diploma legal. O recorrente foi condena-

do às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo 

de três anos e de pagamento de multa civil no valor de 

cinco vezes a sua remuneração, na época dos fatos, por 

ato de improbidade consistente em solicitar a servidor 

público local que promovesse a venda de rifas com o obje-

tivo de arrecadar fundos para evento partidário.

 2. O entendimento do STJ é no sentido de que, para que 

seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como 

incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrati-

va, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 

consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 

artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do 

artigo 10.

3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o 

ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da 

Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, con-

tudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo 

genérico.

(...)

5. Quanto à existência do elemento subjetivo, o v. acórdão 

recorrido narra: " O acervo probatório é incontroverso no 

sentido de que o apelante, Vice-Prefeito Municipal, tomou 

parte na 'ação entre amigos' voltada à arrecadação de 

fundos para a realização de evento partidário. (&) Está 

bastante claro, portanto, que o apelante atravessou a linha 

divisória que deve segregar, de um lado o interesse público 

e, de outro, os interesses particulares do agente público. 

Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO
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ção do apelante, ao pedir o favor ao servidor subordi-

nado, foi orientada por finalidade livre e consciente-

mente destinada a fim não coletivo, qual seja o de 

angariar fundos para festividade partidária  (fls. 

417/418, e-STJ)". Modificar a conclusão a que chegou a 

Corte de origem, de modo a acolher a tese dos recor-

rentes, demanda  reexame do acervo fático-probatório 

dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob 

pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: 

AgRg no AREsp 473.878/SP, Rel. Ministra Marga Tessler 

(Juíza convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 

9/3/2015, e REsp 1.285.160/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma,  DJe 12/6/2013.

 (...)

 

8. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1653638/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017).▲

PROCESSO CIVIL  E  FINANCEIRO.  AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO    

ADMINISTRATIVO N.3/STJ.CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE  

DE  INSCRIÇÃO  DE  MUNICÍPIO NO CADASTRO DO 

SIAFI E CADIN  POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR 

QUANDO ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA RESSARCIR 

O ERÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO.

1.  O Superior  Tribunal  de Justiça entende que, em se 

tratando de inadimplência cometida por gestão municipal 

anterior, em que o atual prefeito  tomou providências para 

regularizar a situação, não deve o nome  do  Município  ser  

inscrito  no  cadastro  de  inadimplentes.

Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 977.129/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS. FRAUDE AO 

CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO  

LICITATÓRIO.  TRANCAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA 

CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 

ORDEM DENEGADA.

(...)

II  -  Com efeito, extrai-se do excerto da incoativa que o 

paciente, não  obstante ocupasse a posição de Procu-

rador-Geral do Município de Lages/SC,  teria  participa-

do  de concertação voltada para fraudar o caráter   

competitivo   de   procedimento  licitatório,  visando  

ao favorecimento  de empresa específica, o que se 

evidencia, inclusive, por  interceptação  telefônica,  de  

modo  que  inviável falar-se em ausência   de   justa   

causa   para  a  tramitação  da  ação  penal (Preceden-

tes).

III  -  Consolidou-se  em  doutrina  o  raciocínio  de que 

a conduta descrita no art. 90, da Lei n. 8.666/93 retrata 

crime comum e admite concurso  de  agentes.  Assim,  

a  mera  alegação de que é função do prefeito  expedir  

decretos, portarias e outros atos administrativos não 

exclui a eventual participação de outrem na prática de 

crimes em concurso   de  pessoas,  mormente  quando  

os  atos  de  ofício  são praticados  no  intuito de violar 

CONCLUSÃO
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