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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 VGP
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Com apreciação do parecer elaborado por Luiz Fernando Casagrande Pereira à defesa de Temer, o Plenário do Tribu-

nal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije 194358) que pedia 

a cassação da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer, reeleita para a Presidência da República em 2014. 

Pelo placar de 4 votos a 3, a maioria dos ministros entendeu que não houve abuso de poder político e econômico na 

campanha de ambos no último pleito presidencial.

O julgamento das três ações (Aije 194358, Aime 761 e RP 846) protocoladas pelo PSDB e pela Coligação Muda Brasil foi 

concluído nesta sexta-feira (9), depois de oito sessões realizadas nesta semana para examinar a matéria. Antes, 

porém, a deliberação sobre os processos foi suspensa em 4 de abril deste ano, após o Plenário do TSE decidir ouvir 

novas testemunhas na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) 194358.

Notícias DIREITOELEITORAL

ACATANDO A TESE CONSTANTE EM PARECER ELABORADO POR SÓCIO DO VGP, 

PLENÁRIO DO TSE NEGA PEDIDO DE CASSAÇÃO DA CHAPA DILMA-TEMER
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O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao votar, divergiu inteiramente do voto do rela-

tor Herman Benjamin. “O meu voto é no sentido de não dar por provada a imputação e 

pela improcedência total dos pedidos”, disse ao final do voto. De acordo com ele, “o juiz 

deve sempre se portar pelos limites da causa e deve ser mantida a congruência entre a 

causa de pedir e o pedido”.

Concluiu que o sistema eleitoral brasileiro “é absolutamente rigoroso”, em estabelecer 

prazos curtíssimos, até horários, para realizar atos processuais. “Isto porque o que se 

tem que observar aqui é a soberania popular”, afirmou.

NAPOLEÃO NUNES MAIA

O ministro Admar Gonzaga, o segundo a proferir o voto, também divergiu do relator Her-

man Benjamin e julgou improcedentes as ações. Na ocasião, ele não reconheceu o 

abuso de poder político e econômico da chapa.  Além disso, para ele, não foi possível 

afirmar que houve repasses oriundos de propinas da Petrobras à campanha de 2014 e 

disse que não há provas concretas de que as doações feitas por empresas têm origem 

ilegal.

Para o ministro, não se pode admitir que, uma vez instaurado o processo, um magistra-

do possa considerar fatos supervenientes alheios àqueles narrados na inicial.

ADMAR GONZAGA

Tarcisio Vieira destacou ser evidente que irregularidades consistentes foram praticadas 

no âmbito das gráficas contratadas, mas não configuram abuso de poder político e 

nem caracterizam infração eleitoral. Também reconheceu que há sim fatos gravíssimos 

que devem ser apurados pelas esferas competentes e que “é confortante notar que 

essas práticas já vêm sendo objeto de forte atuação estatal, a exemplo do que vem 

ocorrendo na operação Lava Jato”.

Tarcísio Vieira concluiu o seu voto acolhendo a preliminar de ampliação da causa de 

pedir e rejeitando todas as demais preliminares. Na análise do mérito, julgou totalmen-

te improcedentes as ações movidas pelo PSDB.

TARCISIO VIEIRA



Ao votar, o ministro Luiz Fux acompanhou o relator, Herman Benjamin, para cassar 

integralmente a chapa Dilma-Temer nas eleições de 2014. De acordo com o voto do 

ministro, “hoje vivemos um verdadeiro pesadelo pelo descrédito das instituições, pela 

vergonha, pela baixa estima que hoje nutrimos em razão do despudor dos agentes 

políticos que violaram a soberania popular. O ambiente político hoje está severamente 

contaminado. E a hora do resgate é agora”.

MINISTRO LUIZ FUX

Ao embasar sua decisão aos presentes, Rosa Weber afirmou que “embora continue 

prevalecendo à imutabilidade dos elementos subjetivos e objetivos das demandas dos 

cursos dos procedimentos e ainda a exigência de correlação entre a petição inicial e a 

sentença (Principio da Congruência), ela aprendeu que o juiz pode recorrer a determi-

nadas situações, sobretudo quando no momento da produção da prova, surja fato 

novo que conduza a mesma consequência pretendida pelos autos da lide original”.

ROSA WEBER

Ao proferir o voto, o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, acompanhou a diver-

gência iniciada pelo ministro Napoleão e julgou improcedentes os pedidos de cassação 

da chapa Dilma e Temer.

O ministro considerou que nas delações probatórias realizadas pelo relator, foram cons-

tatados fatos que surgiram no curso da ação na chamada “fase Odebrecht” que não 

guardam relação com a causa de pedir da inicial, ou seja, com as empresas que manti-

nham contratos com a Petrobras e repassavam percentual desses contratos a candida-

tos e partidos políticos.

Na avaliação do presidente do TSE, todos os depoimentos dos executivos ouvidos no processo demonstraram haver um 

esquema de corrupção até meados de 2014 envolvendo as empresas que tinham contratos com a Petrobras, mas não 

comprovaram que as propinas pagas aos partidos foram utilizadas diretamente na campanha presidencial daquele ano.

GILMAR MENDES
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Citado pelos ministros, o Parecer Jurídico elaborado por Luiz Fernando Pereira foi crucial para o resultado do julgamento. 

O advogado defendeu a impossibilidade de ampliação da causa de pedir, com a inclusão dos fatos inerentes à Ode-

brecht, argumentando que uma ação de cassação não pode começar vazia e ficar à espera de fatos que possam encor-

par as acusações.

O advogado confirma que, ao fixar prazo exíguo para essas ações, a Constituição brasileira, a exemplo de outros países, 

“fez uma opção clara pela estabilidade dos mandatos”.

Afirmou, ainda, que a Constituição não admite esses fatos novos. O prazo para apresentar fatos e impugnar o resultado 

eleitoral é de até 15 dias depois da diplomação. “A estabilidade da democracia depende da estabilidade dos mandatos”. 

No caso da ação que visava a cassação da chapa Dilma-Temer, a inicial teria trazido material inicialmente inexpressivo, 

havendo posterior ampliação do processo, com a inclusão de fatos revelados dois anos depois, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 

Afirmou, ainda, que o art. 23 da LC n.º 64/90 não transpõe a regra da estabilização da demanda. “O artigo 23 dá ao juiz 

autonomia no sentido de incluir provas novas, mas em torno dos fatos que compõem o processo. Não posso embutir 

fatos novos numa ação em curso”.

O parecer também demonstrou, através de estudo de direito comparado, que o prazo exíguo para a impugnação de 

mandatos não é exclusivo da realidade brasileira.  A própria Comissão Europeia para a Democracia Através do Direito 

(Comissão de Veneza) já consignou que os prazos devem ser exíguos para não dificultar o funcionamento da democra-

cia, conforme ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes durante o julgamento, cujo parecer lhe foi recomendado pelo 

ministro do STF, Celso de Mello. 

O parecer também foi mencionado pelo ministro Admar Gonzaga, sendo que os ministros Napoleão Nunes Maia e Tarci-

sio Vieira integraram o rol de ministros que acataram a tese. ▲

PARECER ELABORADO POR LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, SÓCIO DO VGP, FOI DECISIVO PARA A REJEIÇÃO 

DA CASSAÇÃO DA CHAPA
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TRE DO PARANÁ CASSA MANDATO DE VEREADOR 

CONDENADO PELA LEI MARIA DA PENHA

O Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) julgou por unanimidade, nesta segunda-feira (29), proce-

dente recurso contra a expedição do diploma para cassar o vereador Ivo Kuchla, de Roncador. Ivo foi condenado pela 

prática do crime de violência doméstica previsto no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal (incluído pela Lei Maria 

da Penha).

Maria Bodnar Markiv e o Ministério Público Eleitoral (MPE) ajuizaram recurso contra expedição de diploma contra Ivo 

Kuchla, vereador reeleito e diplomado no município de Roncador, com fundamento na falta de condição de elegibilida-

de, diante de condenação criminal transitada em julgado, após a data do pedido de registro de candidatura. A conde-

nação ocasionou a suspensão dos direitos políticos de Ivo.

Para o relator do processo no TRE, o magistrado Lourival Pedro Chemim, “o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a 

condenação do recorrido ao cumprimento da pena de três meses de detenção (em regime aberto) e a suspensão dos 

direitos políticos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 19/8/2016”, sendo que “a diplomação do recorrido ocorreu 

em 15/12/2016”.

Diante disso, Chemim fundamenta que “não procede a alegação dele [Ivo], de que no caso, a causa de inelegibilidade 

não é superveniente, uma vez que se deu antes da sentença de deferimento do registro de candidatura, em 19/8/2016 

(trânsito em julgado), e não foi alegada até o término do prazo para impugnação de registro de candidatura”.  

Por fim, o magistrado afirma que “eventual cumprimento posterior da pena (depois da diplomação) não enseja a 

perda do objeto” do recurso. “Tal fato não afasta o obstáculo averiguado por ocasião da diplomação”, destaca.▲
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A decisão que permitiu ao ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho se 

manifestar na rádio e na internet teve seu acórdão publicado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral. Em maio, o TSE, por unanimidade, decidiu que a sentença que impediu o 

político de expressar suas opiniões não poderia valer.

Para a corte, o impedimento imposto ao ex-governador não tem relação com a ação 

que tramita contra ele por suposta corrupção eleitoral, por isso o político não pode ser 

censurado.

Na sessão, os ministros destacaram a liberdade de expressão e explicaram que as publicações de Garotinho “não revelam 

contrariedade às garantias constitucionais ou práticas de atos ilícitos a justificar a decretação da medida cautelar”.

Garotinho foi preso, em novembro do ano passado, sob a acusação de participar de um esquema de compra de votos 

por meio de um programa assistencial em Campos dos Goytacazes. Menos de 10 dias depois, no entanto, o TSE revogou 

a prisão do político, mas o proibiu de se comunicar com testemunhas do caso e de entrar no município em que ocorreu o 

crime eleitoral, entre outras medidas.▲

PUBLICADO ACÓRDÃO QUE GARANTE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DE GAROTINHO
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Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) cassou nesta terça-feira (6) os mandatos do prefeito e o vice-prefeito de 

Lagoinha (SP) por abuso do poder econômico. Eles negam a acusação e continuam no cargo enquanto recorrem da deci-

são.

De acordo com o TRE, Claudio Henrique da Silva e Francisco Diogo de Carvalho são acusados de promover jantares aber-

tos à população para divulgar a campanha, com farta distribuição de material de propaganda eleitoral. Eles já foram julga-

dos em primeira instância e foram condenados ao pagamento de multa.

No entanto, o tribunal considerou que como se trata de município pequeno, era preciso ir além da multa e cassar os 

diplomas dos eleitos. “A realização de evento, com distribuição de comes e bebes, para divulgação de candidatura entre a 

população, configura ilícito eleitoral", segundo o relator do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral.▲

PREFEITO E VICE TÊM MANDATOS CASSADOS EM LAGOINHA, SP



Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiram os registros de 

candidatura de Daniel Netto Cândido e Pedro Alfredo Ramos, aos cargos de 

prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de São João Batista 

(SC). A chapa foi a mais votada nas Eleições Municipais de 2016, tendo recebi-

do 54,33% dos votos válidos.

Nas eleições de 2012, Daniel substituiu, na véspera do pleito daquele ano, o 

candidato a prefeito eleito Laudir Krammer que renunciara à candidatura às 

17h do mesmo dia. Laudir foi acusado na Ação de Investigação Judicial Eleito-

ral (Aije) movida pela coligação adversária de ter dado R$ 2 mil, em troca de 

votos, para a formatura de uma turma de 32 alunos do terceiro ano de esco-

la do município. Já no pleito de 2016, a Coligação São João Batista em Boas 

Mãos, adversária de Daniel, o acusou de estar inelegível em decorrência de 

cassação de mandato na Aije julgada procedente contra Laudir.

O processo referente às eleições de 2016 já esteve na pauta em fevereiro 

deste ano, mas o julgamento foi suspenso por causa de um pedido de vista 

da ex-ministra Luciana Lóssio. Ainda na ocasião, o ministro Luiz Fux, relator 

do caso, já havia adiantado seu voto contrário a Daniel, e o ministro Napo-

leão Nunes Maia abriu a divergência em favor do recorrido.  

Ao apresentar o voto-vista na sessão desta terça-feira (30), o ministro Tarcisio 

Vieira, que assumiu a vaga deixada pela então ministra Luciana, ressaltou 

que na decisão sobre a Aije não foi aplicada qualquer sanção a Daniel por-

que ele não participou da compra de votos noticiada naquele processo.   

   

“Em que pese à gravidade dos fatos examinados naqueles autos, o recorrido 

[Daniel] não se defendeu acerca da fraude perante o juízo de grau, o que 

robustece a possibilidade de se transpor os fundamentos adotados no âmbi-

to daquela Aije no tocante à acusação.  Dessa forma, a compra de votos não 

fora atribuída a ele”, destacou.▲

TSE CONFIRMA REGISTRO DE CANDIDATO A PREFEITO

 MAIS VOTADO EM SÃO JOÃO BATISTA (SC)
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PARA ENTENDER O JULGAMENTO DO TSE: IMPOSSIBILIDADE 

DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA

Terminada uma primeira fase da instrução, nos três processos reunidos (Aije 194358, Aime 761 e RP 846), a i. Ministra 

Maria Thereza (relatora inicial) reinaugurou a instrução para colher prova de fatos que não estavam descritos nas 

iniciais, evidenciando a ampliação objetiva da demanda. 

Com o novo Relator, i. Ministro Herman Benjamin, a instrução seguiu para, gradativa e sistematicamente ampliar e 

reconfigurar o objeto litigioso. As últimas investidas da instrução estavam na busca de uma suposta “compra de 

partidos pela Odebrecht – para aumentar tempo de TV”; um alegado “caixa dois para pagamento da publicidade (João 

Santana a Mônica Moura) ” e, por fim, uma acusação de “dinheiro de propina (contrapartida de medida provisória) na 

campanha eleitoral”. Tais matérias não têm nenhuma relação ou sequer proximidade com o objeto original das ações 

eleitorais. Não existe nada na narrativa, no minucioso conjunto fático da inicial que se aproxime de tais fatos essencia-

is extemporâneos.

Tais fatos supervenientes e estranhos ao pedido inicial não poderiam ter sido considerados, pelos seguintes motivos, 

como reconheceu o TSE: 

> A  Constituição Federal estipula um prazo decadencial de 15 dias para a propositura da AIME. O dispositivo 

constitucional limita e sempre limitou (por disposição legal ou construção jurisprudencial) o termo final para 

impugnação de mandatos eletivos. A Constituição claramente veda cassação de mandato popular quando o 

ilícito eleitoral é revelado depois do prazo de quinze dias da diplomação (art. 14, § 10º). A responsabilidade 

criminal permanece, mas o mandato eleitoral é imunizado. É assim em todo o direito comparado e o vetor 

da opção constitucional é sempre o mesmo: estabilidade da democracia.

Orientação Objetiva DIREITOELEITORAL

Também é assim em outros países:
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PAÍS

Colombia

México

Uruguai

Reino Unido

França

20 dias após o resultado

4 dias após o resultado

3 dias após o resultado

28 dias após o resultado

10 dias após o resultado

PRAZO

> A s demandas reunidas por conexão tinham uma delimitação original, com inúmeros fatos essenciais (mi-

nuciosamente descritos). Estavam estabilizadas a partir das específicas causas de pedir constantes nas 

iniciais. A jurisprudência do STJ e do TSE, em reiterados e recentes precedentes, não admite violação à regra 

de estabilização da demanda. Os fatos novos surgidos na instrução tardia são novos fatos essenciais, confor-

madores de novas causas de pedir e, por isso, de novas demandas em cúmulo objeto. Admiti-los como fun-

damento de procedência é violar a regra de estabilização da demanda. É autorizar nova demanda fora do 

prazo decadencial.

 > A  tramitação de uma ação “01” (causas de pedir “a.b.c”) não pode ser via transversa para a propositura de 

uma ação “02” (causas de pedir “d.e.f.”) que já está fulminada pelo prazo decadencial. A ação “02” não pode 

ser enxertada na “01” para burlar o prazo decadencial. É vedada a ampliação (objetiva ou subjetiva) da 

demanda pós-prazo decadencial. Há farta jurisprudência sobre o tema, inclusive do TSE.

 > O  art. 493 do NCPC (462 do CPC/73) não autoriza a admissão de novos fatos substanciais que reconfigu-

rem a demanda. Apenas fatos simples, contíguos e indiciários da narrativa inicial podem ser agregados depo-

is da estabilização. E os fatos novos não têm ligação com a narrativa inicial. Firme entendimento do STJ e do 

TSE.

> D outrina minoritária tem admitido flexibilização da regra de estabilização da demanda. No entanto, 

mesmo no ambiente desta doutrina minoritária, a admissão de novas causas de pedir é vedada se já houver 
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transcorrido o prazo decadencial. Jurisprudência unânime do STJ e do TSE. Aqui os fatos essenciais surgiram 

dois anos depois do fim do prazo decadencial. A flexibilização, por isso, não altera a conclusão em torno da 

impossibilidade da adoção tardia de razões mais amplas.

> A  jurisprudência do TSE rejeita que a proatividade instrutória autorizada pelo art. 23 da LC 64/90 possa ser 

instrumento de ampliação objetiva da demanda. Ainda que fosse possível a inclusão de novas causas de 

pedir por iniciativa do juiz eleitoral, com fundamento no dispositivo, a ampliação objetiva jamais poderia se 

verificar fora do prazo decadencial.

As razões expostas no parecer foram consideradas pelos ministros que entenderam pela improcedência da ação:

É contra tudo ampliar o objeto 

dos pedidos, porque chegaríamos ao 

infinito. Tem que pesquisar caso a caso. (...) 

O critério seguro para se julgar uma ação 

desse tipo é adstringir a instrução ao que foi 

expressamente pedido, e não aquilo que pro-

vavelmente, teoricamente, virtualmente 

estaria no pedido. Porque, no domínio 

das hipóteses, está tudo.

Entendo que o julgamento da 

causa deve ficar adstrito exclusivamen-

te às alegações constantes nas exordiais e 

ainda acrescento que não levarei em 

consideração aquilo que foi apurado a 

partir de 1º de março deste ano."

Entendo que malgrado a 

gravidade dos fatos, a lesivida-

de ao patrimônio público e as gran-

des somas envolvidas, atos ilícitos 

relacionados a contratos por executi-

vos não estão inseridos na acu-

sação inicial.

E nunca imagi-

nei expandir objeto ou 

causa de pedir, aqueles delimi-

tados pela própria ação. (...) os 

fatos novos, que não guardam 

relação com a causa de pedir, 

não podem ser incluídos no 

curso da ação.

NAPOLEÃO NUNES ADMAR GONZAGA

TARCÍSIO VIEIRA GILMAR MENDES
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ELEIÇÕES 2012. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. PREFEITO. VICE-

PREFEITO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

PROVIMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

ELEITORAL (AIJE).  SUPOSTO ABUSO DO PODER 

ECONÔMICO. PROVAS COLHIDAS EM PROCEDIMENTO 

PREPARATÓRIO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 105-A DA LEI 

Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

1. Conforme delineado na decisão agravada, no julga-

mento do REspe nº 545-88/MG, da relatoria do e. Min. 

João Otávio de Noronha, foi reafirmada, por maioria, a 

constitucionalidade do art. 105-A da Lei nº 9.504/1997, 

admitindo-se, contudo, a realização de atos de investiga-

ção pelo Ministério Público, desde que não se utilizasse do 

inquérito civil exclusivamente com fins eleitorais. Evolução 

da jurisprudência com ressalva do meu ponto de vista. 

2. A instauração de procedimento preparatório eleitoral 

(PPE) é lícita e não ofende o art. 105-A da Lei nº 

9.504/1997 (AgR-REspe nº 131483, rel. Min. Herman Ben-

jamin, DJE de 11.3.2016). 

3. Há diferença essencial entre o inquérito civil e o PPE, 

especialmente em relação à sede normativa, à forma de 

arquivamento, ao prazo de duração e ao objeto de cada 

um desses procedimentos investigativos. 

4. O poder investigativo do Ministério Público materializa-

do por meio das PPEs deverá observar os mesmos parâ-

metros fixados pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o 

RE nº 5937-27 como destacado anteriormente. 

5. Agravo regimental desprovido. 

DJE de 12.5.2017. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 54-

77/MS Relatora: Ministra Luciana Lóssio 

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO. 

INELEGIBILIDADE POR PARENTESCO. COMPANHEIRA DE 

PREFEITO REELEITO FALECIDO NO INÍCIO DO SEGUNDO 

MANDATO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. ROMPIMENTO DO NÚCLEO FAMILIAR. 

INELEGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

1. Na hipótese dos autos: a) o cônjuge da recorrida foi 

eleito prefeito em 2008, reeleito em 2012 e faleceu no 

início do segundo mandato; b) a viúva concorreu para o  

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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cargo de vice-prefeito na eleição de 2016; c) o Tribunal Re -

gional Eleitoral do Paraná considerou não incidir a hipóte-

se de inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Consti-

tuição da República. 

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 758.461, 

rel. Min. Teori Zavascki, estabeleceu que o falecimento do 

mandatário do Poder Executivo extingue o parentesco 

para fins do art. 14, § 7º, da Constituição Federal, não 

sendo aplicável, em tal hipótese, o teor da Súmula Vincu-

lante nº 18. 

3. Segundo o acórdão regional, as provas dos autos 

revelam que o falecimento do prefeito reeleito se deu no 

início do segundo mandato, cerca de três anos antes da 

eleição de 2016, o que afasta a possibilidade de ele ter 

exercido influência no pleito em que a viúva disputou a 

eleição contra a enteada, o que reforça o efetivo rompi-

mento do núcleo familiar. 

4. Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que os 

efeitos decorrentes do falecimento do anterior ocupante 

da chefia municipal não podem ser desconsiderados para 

fins do afastamento da inelegibilidade de quem disputa a 

sua sucessão, com maior razão, igual entendimento deve 

ser aplicado a quem disputa o cargo de vice-prefeito, 

tendo em vista que as regras que impõem inelegibilidade, 

por serem restritivas de direito, não podem ser interpreta-

das de forma extensiva. 

5. A exemplo do precedente do STF no RE nº 758.461, o 

caso guarda peculiaridades que ensejam o afastamento 

da causa de inelegibilidade, quais sejam: i) morte do prefe-

ito ainda no primeiro ano do segundo mandato para o 

qual foi eleito; ii) disputa ao cargo de vice-prefeito, portan-

to, cargo diverso do ocupado pelo parente que geraria a 

inelegibilidade reflexa; iii) rompimento do núcleo familiar 

atestado pelo acórdão regional, exemplificado no caso 

dos autos pelo registro da filha de seu ex-cônjuge como 

candidata, em oposição à chapa da recorrida. Recursos 

especiais a que se nega provimento. Mantido o registro da 

candidatura.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em negar provimento aos recursos especia-

is, nos termos do voto do relator. 

Brasília, 28 de março de 2017. MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA – 

RELATOR. (Recurso Especial Eleitoral nº 121-62/PR).▲
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Notícias

POR FALTA DE PROVAS, STF ABSOLVE DEPUTADO 

FEDERAL ACUSADO DE SUPERFATURAMENTO

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal absolveu, por unanimidade, nesta terça-feira (6/6), o deputado federal Nilson 

Leitão (PSDB-MT), que respondia a uma ação penal por superfaturamento e sobreposição de contratos. Para o colegia-

do, a defesa apresentou provas suficientes que demonstram a “inocorrência do fato supostamente criminoso”.

O processo penal, sustenta o relator, ministro Luiz Edson Fachin, protege o acusado em face da persecução penal esta-

tal. O pedido da Procuradoria-Geral da República para antecipar a extinção da ação penal também foi levada em consi-

deração, argumentou a turma.

De acordo com a acusação, Leitão, teria superfaturado obras de pavimentação e drenagem em trecho urbano da BR-

163 quando era prefeito de Sinop (MT).▲
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POR FALTA DE DEFESA, JUSTIÇA SUSPENDE 

AFASTAMENTO DE PREFEITO DE BÚZIOS (RJ)

Por entender que o prefeito de Búzios, André Granado Nogueira da Gama (PMDB), não teve direito a apresentar defe-

sa prévia diante das acusações de fraudes em licitações, o juiz Marcelo Alberto Chaves Villas concedeu liminar em man-

dado de segurança impetrado por um vereador para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 278/2017 e determi-

nar a reintegração do político no comando da cidade.

Após votação da Câmara dos Vereadores na última quinta-feira (1º/6), o prefeito foi afastado sob a acusação de frau-

des em contratos municipais.

Mas o juiz, em plantão judiciário, apontou que, antes de abrir processo de impeachment, a Câmara dos Vereadores 

deveria dar amplo direito de defesa ao prefeito. Além disso, o processo deveria vir com parecer de uma comissão pro-

cessante, destacou.

Na decisão, Villas fez um paralelo com o recente processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Na 

ocasião, o Supremo Tribunal Federal avaliou que ela só poderia ser afastada do cargo se dois terços dos deputados 

federais aprovassem parecer de comissão especial recomendando tal medida. Com informações da Assessoria de 

Imprensa do TJ-RJ.▲
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É POSSÍVEL IMPUGNAR EDITAL ATÉ DOIS DIAS ANTES 

DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

É possível impugnar pregão até dois dias úteis antes da abertura da sessão pública de apresentação de propostas. 

Com base nessa regra do Decreto 5.450/2005, do Tribunal de Contas da União e do edital, a 21ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro concedeu liminar em mandado de segurança para suspender licitação da Eletrobras para implementação de 

sistema informático de gestão empresarial em empresas do grupo.

A ação constitucional foi impetrada pela Megawork Consultoria e Sistemas. Em 7 de março, dois dias antes do pregão 

eletrônico, a Megawork apresentou impugnação do edital. Segundo a empresa, o documento estava viciado, pois era 

genérico e impreciso ao tratar dos requisitos técnicos do sistema. Isso, de acordo com a consultoria, dificultou a pro-

posta dos concorrentes e seria um entrave para a fiscalização do contrato.

No entanto, após a abertura do pregão, o pregoeiro da Eletrobras avisou a companhia, por e-mail, que não apreciaria o 

pedido de impugnação, uma vez que ele havia sido apresentado fora do prazo legal. 

 Ao analisar o pedido de liminar, a juíza federal Maria Alice Paim Lyard constatou a fumaça do bom direito no requeri-

mento da empresa. Isso porque o edital da concorrência (cláusula 18), o Decreto 5.450/2005 (artigo 18) e o TCU (Acór-

dão 2167/2011) estabelecem que o edital pode ser impugnado até dois dias úteis antes da abertura da sessão pública 

de apresentação de propostas.

A juíza também disse estar presente o perigo da demora, pois uma empresa já foi declarada vencedora. Assim, se ela 

for contratada, a licitação estará encerrada, o que prejudicaria o mandado de segurança.

Dessa maneira, Maria Alice concedeu em parte liminar para suspender o pregão da Eletrobras e determinar que a 

estatal aprecie o pedido de impugnação da concorrência da Megawork.▲
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE 

ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 

TEMPESTIVIDADE. ART. 538 DO CPC/73. MATÉRIA 

PRESQUESTIONADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 

DESNECESSIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. ATOS DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TERIAM SIDO 

PRATICADOS POR PARTICULAR, EM CONLUIO COM EX-

PREFEITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática 

publicada em 17/10/2016, que, por sua vez, julgara 

recurso interposto contra decisum publicado na vigên-

cia do CPC/73.

II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a única hipótese de os embargos de declaração, 

mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não 

interromperem o prazo para posteriores recursos é a de 

intempestividade, que conduz ao não conhecimento do 

recurso" (STJ, REsp 1.522.347/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE 

ESPECIAL, DJe de 16/12/2015). 

Assim, não tendo sido reconhecida a intempestividade 

dos Embargos de Declaração opostos pelas partes, 

ainda que ambos tenham sido rejeitados, o prazo para a 

interposição de outros recursos fora interrompido, na 

forma do art. 538 do CPC/73, motivo pelo qual é tem-

pestivo o Recurso Especial, interposto pelo Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul.

III. Não há óbices ao conhecimento do presente Recurso 

Especial. Os dispositivos de lei federal, tidos por violados, 

foram devidamente prequestionados, e a análise da alega-

da prescrição não demanda o reexame de matéria fática, 

pois as datas e fatos relevantes ao deslinde da controvérsia - 

data de encerramento do mandato do ex-Prefeito e a data 

do ajuizamento da ação - foram expressamente menciona-

dos, no acórdão recorrido, não havendo discussão sobre 

sua existência ou o momento em que teriam ocorrido.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme 

no sentido de que, "nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 

8429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade 

administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos 

agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da 

prescrição" (STJ, AgRg no REsp 1.541.598/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2015). Nesse 

mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.510.589/SE, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1.433.552/SP, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014; 

REsp 1.405.346/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.159.035/MG, Rel. Ministra ELI-
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ANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; EDcl no AgRg no 

REsp 1.066.838/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

DJe de 26/04/2011.

V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "o prazo qüinqüenal de prescrição, na ação de 

improbidade administrativa, interrompe-se com a propo-

situra da ação, independentemente da data da citação, 

que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data 

do ajuizamento da ação (arts. 219, § 1º e 263 - CPC), res-

salvada a hipótese (não ocorrente) de prescrição intercor-

rente" (STJ, REsp 1.374.355/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desem-

bargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 28/10/2015). 

Com efeito, "a pretensão condenatória do Ministério Públi-

co foi manifestada com o ajuizamento da ação de improbi-

dade, no prazo de 5 anos previsto no art. 23, I, da Lei n. 

8.429/1992. Não há, pois, como concluir pela ocorrência da 

prescrição da pretensão condenatória. É que, na melhor 

interpretação do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, tem-se que 

a pretensão condenatória, nas ações civis públicas por ato 

de improbidade, tem o curso da prescrição interrompido 

com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 

cinco anos após o término do exercício do mandato, de 

cargo em comissão ou de função de confiança. Assim, à 

luz do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da Lei de 

Introdução às normas do direito brasileiro - DL n. 

4.657/1942) e em observância ao que dispõe o art. 23, I, da 

Lei n. 8.429/1992, o tempo transcorrido até a citação do 

réu, nas ações de improbidade, que já é amplo em razão 

do próprio procedimento estabelecido para o trâmite da 

ação, não justifica o acolhimento da arguição de prescri-

ção, uma vez que o ajuizamento da ação de improbidade, 

à luz do princípio da actio nata, já tem o condão de inter-

rompê-la" (STJ, REsp 1.374.355/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 28/10/2015). STJ, REsp 1.528.444/DF, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/06/2015. Nesse 

mesmo sentido: STJ, REsp 812.162/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2009; REsp 730.264/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2009.

VI. No caso, o corréu encerrou o seu mandato de Prefeito 

de Triunfo/RS em setembro de 2005 e a Ação Civil Pública 

foi ajuizada em 10/08/2010, motivo pelo qual deve ser afas-

tada a prescrição, reconhecida pelo Tribunal de origem.

VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1385139/RS, Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

09/05/2017, DJe 17/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DAS 

SÚMULAS 83 E 568 DO STJ APÓS A  VIGÊNCIA  DO  NOVO  

CPC. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO 

CADASTRO DO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE.

1.  "Na  hipótese, a decisão agravada está amparada na 

jurisprudência dominante   desta   Corte,   razão   pela   

qual  não  há  falar  na inadmissibilidade  do  julgamen-

to  monocrático. Incidência da Súmula 568/STJ  e  do art. 

932, VIII do CPC/2015 c/c art. 255, § 4°, III do RISTJ" (AgInt 

no REsp 1.629.108/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segun-

da Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017).

2. O STJ possui entendimento de que Instrução Normati-

va não se enquadra no conceito de lei federal, o que 

inviabiliza sua discussão na via excepcional.
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3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no senti-

do de que, comprovada a adoção de providências contra ex-

prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, 

preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído 

no rol dos inadimplentes.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 932.073/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017) ▲
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