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Apresentação

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. Agora, em 

2017, o Congresso Nacional aprovou uma nova 'minirreforma eleitoral' com as leis n° 13.487 e 13.488, as quais, ainda que não 

tenham promovido profundas alterações em nosso sistema eleitoral (como o tão criticado 'distritão'), trouxeram muitas novas res-

trições e prerrogativas já aplicáveis para o pleito de 2018, dentre elas o novo Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Com mais alterações, os desafios se renovam. Assim, se 2017, até agora, se colocou como um ano de transição e consolidação das 

alterações pretéritas, a reforma aprovada já coloca seus primeiros desafios no planejamento do próximo pleito. Não somente para 

partidos e pré-candidatos, que começam a traçar suas estratégias e alianças para as eleições do ano que vem, mas também para a 

própria Justiça Eleitoral, responsável por regulamentar as novas mudanças e responder diversas dúvidas nas resoluções a serem 

aprovadas até março de 2018.

Além de mantidos os prazos mais exíguos para o período de campanha, o que dificulta o julgamento de registros e representações 

eleitorais, a jurisdição eleitoral agora terá que se preocupar com a fiscalização dos recursos do novo fundo, além de acompanhar a 

implementação de um novo meio de captação de doações eleitorais, já desde antes do período crítico: o crowdfunding. A propa-

ganda eleitoral, como de praxe, também não passou ilesa, sofrendo alterações pontuais nos meios de propaganda de rua e na 

internet, agora autorizando o chamado “impulsionamento” pago de conteúdos por candidatos, partidos e coligações. 

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 administração pública. Por fim, o Caderno traz as últimas notícias de fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e 

de especial relevância ao homem público.

Luiz Eduardo Peccinin

Coordenador do Departamento de Direito Eleitoral & do Administrador Público VGP
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O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu do senador Lind-

bergh Farias (PT-RJ) um parecer jurídico assinado por Luiz Fernando 

Casagrande Pereira, sócio do VGP, afirmando que ele poderá dispu-

tar as eleições presidenciais em 2018 ainda que condenado em 

segunda instância - e ainda que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) e 

o STF (Supremo Tribunal Federal) não concedam liminar para sus-

pender a inelegibilidade que viria com essa sentença.

Segundo Pereira, mesmo nessa situação limite, o PT poderá registrar a candidatura de Lula no TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral) em agosto. Só então ela seria objeto de impugnação. "Ocorre que entre a impugnação e o afastamento de 

Lula da campanha há uma enorme distância", diz ele. Se todos os prazos para o julgamento forem cumpridos no TSE, o 

eventual afastamento só ocorreria em 12 de setembro. Neste intervalo de um mês, Lula já estaria em plena campanha.

Pereira, que elaborou dois pareceres para Michel Temer quando o presidente foi julgado no TSE , estudou o caso de 

Lula a pedido do PT.▲

Notícias DIREITOELEITORAL

SÓCIO DO VGP, LUIZ FERNANDO PEREIRA ENTREGA PARECER

 SOBRE A CANDIDATURA DO EX-PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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FONTE: FOLHA DE S. PAULO

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/10/1927891-parecer-diz-que-lula-pode-concorrer-em-2018-mesmo-se-condenado.shtml



A exemplo do que vem ocorrendo em outras localidades, tam-

bém em Cuiabá foram cassados mandatos em virtude do des-

cumprimento da cota de gênero prevista que vem sendo apli-

cada nas últimas eleições.

Na capital mato-grossense, a Justiça Eleitoral decidiu por cassar 

neste mês o mandato dos vereadores Abílio Júnior e Joelson 

Fernandes do Amaral, assim como de todos os suplentes do 

Partido Social Cristão (PSC), pela prática de crime eleitoral, con-

substanciada na falsificação de candidaturas femininas no ano 

de 2014 para chegar ao número mínimo de 30% na cota de gênero.

Com isso, foram anulados 23.804 votos, obtidos por 38 candidatos da legenda partidária, os quais serão descartados 

tão logo seja executada a sentença.

O magistrado da 55ª zona eleitoral, que já havia cassado anteriormente outros dois parlamentares cuiabanos, foi res-

ponsável, portanto, pelo redesenho da estrutura legislativa municipal. Isso porque, com a decisão, quatro dos 25 par-

lamentares que compõem a Câmara Municipal deverão deixar seus cargos, caso tenham seus recursos negados ou 

desprovidos pelo Tribunal Regional Eleitoral.▲

Notícias DIREITOELEITORAL

FALSIFICAÇÃO DE COTA DE GÊNERO LEVA À CASSAÇÃO 

DE MAIS DOIS VEREADORES NO MATO GROSSO

SEÇÃO DE DIREITO ELEITORAL
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JUSTIÇA ELEITORAL PASSARÁ A CONTAR 

COM OFICIAIS DE JUSTIÇA PRÓPRIOS

Em discussão desde 2011, diretores-gerais dos Tribunais Regionais Eleitorais e representantes do TSE chegaram à 

conclusão quanto à necessidade de se estabelecer o cargo de oficial de justiça dentro da estrutura própria da seara 

eleitoral.

Com a adoção da resolução, os mandados expedidos pela Justiça Eleitoral passarão a ser cumpridos obrigatoriamente 

por oficial de justiça quando forem esgotadas todas as formas admitidas legalmente (a exemplo do fac-símile, telegra-

ma, meio eletrônico e outros métodos) ou, ainda, quando o ato demandar, em decisão judicial justificada, um maior 

nível de celeridade. Entre as hipóteses de sua utilização, os mandados expedidos por determinação dos juízes dos 

TREs ou das zonas eleitorais serão classificados exclusivamente como intimação, notificação, citação, penhora, avalia-

ção, busca e apreensão, prisão, constatação, condução coercitiva de testemunha/acusado, arresto e verificação de 

vínculo de domicílio.

A cada TRE também caberá fixar valores diferenciados por tipo de mandado, tendo em vista a complexidade da dili-

gência e as peculiaridades locais, inclusive nas situações em que seja utilizado combustível ou veículo disponibilizado 

pelo poder público, sem que haja, porém, reembolso de despesas pelo cumprimento desses mandados.

A regulamentação de sua execução, de forma igual, ficará a cargo de cada TRE, a quem caberá a designação dos oficia-

is de justiça, os quais haverão de ser, obrigatoriamente, servidores formados em Direito. A remuneração pela ativida-

de – às expensas da disponibilidade orçamentária do Tribunal - será em montante semelhante àquele recebido pelos 

detentores do mesmo cargo na estrutura da Justiça Federal, que receberão gratificação igual à atribuída aos ocupantes 

do mesmo cargo na Justiça Federal.

Por outro lado, a resolução prevê certas vedações. No que toca aos fins do mandado, prevê-se a não expedição para 

atos preparatórios das eleições, como convocações de mesários, requisições de veículos e embarcações, requisições 

de locais de votação e notificações para partido político e candidatos, entre outros similares. E, no relativo aos oficiais, 
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estão excluídos do direito de pleitear ao cargo os membros de diretório partidário ou filiados a partido político, cônju-

ges ou parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, de membros do Tribunal, de juiz eleitoral ou chefe de 

cartório da respectiva zona eleitoral e de candidato a cargo eletivo, na circunscrição eleitoral do pleito.▲

FONTE: TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Setembro/tse-regulamenta-designacao-de-oficial-de-justica-e-reembolso-de-despesas-atualizada

ELEIÇÕES 2018: CONVÊNIO ENTRE TSE E OEA DEVE SER ASSINADO EM DEZEMBRO

Com prazo até o final do presente ano, o Tribunal Superior Eleitoral assi-

nará, em Washington (EUA), o Convênio de Procedimentos de Observa-

ção Eleitoral, fruto de parceria com a Organização dos Estados America-

nos, a fim de que esta possa acompanhar os trabalhos realizados nas 

Eleições Gerais que ocorrerão em 2018, em todo o território nacional.

O programa, inédito no país, visa a que as Missões de Observação Eleito-

ral (MOE) possam servir de ferramenta de cooperação técnica e política 

com a OEA, cujo objetivo último é fornecer auxílio aos processos de natu-

reza eleitoral em todo o hemisfério. 

Em síntese, a atuação das Missões se dá com a observação da atuação dos protagonistas do processo eleitoral e com 

análise do transcurso do processo eleitoral brasileiro, a partir do contexto e sistema de normas adotadas pelos Esta-

dos-membros da OEA. Coletados os dados, eles serão enviados Secretário-geral e ao Conselho Permanente da Orga-

nização, para que recomendações sejam formuladas, almejando-se o aprimoramento e o desenvolvimento do siste-

ma eleitoral nacional e de suas práticas. Isso tudo, por óbvio, em respeito aos princípios fundamentais à objetividade e 

à neutralidade, à legislação interna do país anfitrião e à não substituição dos atores nacionais do processo.

Os interessados em participar, na qualidade de observadores eleitorais, devem se inscrever no portal criado pela OEA, 

o qual servirá de referência para a seleção dos membros da MOE. No ato da inscrição, deverão ser prestadas informa-

ções quanto à experiência profissional e eleitoral do candidato à vaga, em resposta aos critérios previamente estipula-

dos pela Organização em seu Manual para Missões em Observações Eleitoral da OEA.

FONTE: TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Setembro/eleicoes-2018-convenio-entre-tse-e-oea-deve-ser-assinado-em-dezembro
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A 'MINIRREFORMA' ELEITORAL DE 2017 E SEUS PRINCIPAIS PONTOS

Com a publicação da Emenda Constitucional nº 97, bem como das Lei nº 13.487 e 13.488, foi concluída – a poucas 

horas do seu prazo final para aprovação - a tão esperada reforma eleitoral, objeto de debates parlamentares e midiá-

ticos há onze meses. A nova legislação, fruto de vontades políticas contraditórias e de uma aprovação que, como é 

comum, sempre se dá às vésperas de seu prazo final, trouxe ao ordenamento jurídico disposições eleitorais dos mais 

variados matizes, as quais, porém, não atingiram todo o potencial de modificação a certo ponto esperado (o que se 

verifica, aliás, pela grande dificuldade de se chegar a alguma conclusão no presente momento quanto ao sistema 

eleitoral a viger nas próximas eleições).

Em que pese sejam todas fulcrais ao entendimento de como transcorre o processo democrático nacional, as diversas 

propostas possuem nitidamente pesos maiores ou menores de importância. E, como se percebe, os principais tópi-

cos das mudanças são a inclusão de cláusula de desempenho e a criação de um fundo de financiamento das campa-

nhas eleitorais.

Dispositivo que já havia sido previamente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

das ADIs 1351 e 1354, em 2006, a cláusula de desempenho (ou de barreira), representa norma que impõe um piso 

mínimo de votos que um partido precisa obter, não só para participar da divisão de cadeiras na Câmara dos Deputa-

dos, mas também para receber recursos do fundo partidário.

Conforme a redação das leis promulgadas, já aplicável em 2018, os partidos deverão atingir um percentual de 1,5% 

dos votos válidos ou, ainda, eleger nove deputados em nove estados, a fim de que sua participação no Legislativo 

federal seja concretizada. E, nas eleições posteriores, essa cifra crescerá até chegar à marca de 3% (três por cento) nas 

Eleições Gerais de 2030.

De imediato, não restam dúvidas de que o principal objetivo almejado com essa cláusula é a inexorável redução de 

Orientação Objetiva DIREITOELEITORAL
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legendas com representação na Câmara, o que se verifica ao se constatar que, caso aplicada atualmente, 14 dos 32 

partidos presentes no Legislativo não mais ali estariam. Para além dessa questão, porém, a norma implica também 

em mudanças menos perceptíveis, sobretudo em matéria de estratégia eleitoral. Isso porque é natural que os parti-

dos menores, receosos tanto de perder espaço no Parlamento, quanto de se verem em apuros financeiros com a 

falta de verbas, tenderão a destinar seus principais candidatos (leia-se, aqueles com chances efetivas de votação maio-

res) para a Câmara, perdendo-se, com isso, espaço dentro dos governos estaduais.

Como mencionado, o outro vértice chave da reforma eleitoral é o dinheiro, consubstanciado na criação de um fundo 

público a financiar as campanhas eleitorais, previsto em um valor mínimo de R$ 1,7 bilhão já para as eleições de 2018, 

de limites absolutos de arrecadação pelos candidatos, ou até mesmo nos limites ao autofinanciamento.

Fruto de uma série de decisões políticas tomadas em sede legislativa e judiciária, o Fundo Especial de Financiamento 

de Campanha decorre, indubitavelmente, do contexto advindo da vedação a doações de pessoas jurídicas e da 

necessidade de custear as eleições em um país de dimensões continentais. Afinal, campanhas eleitorais demandam 

dinheiro. O seu montante, aliás, será fixado com base no remanejamento do orçamento de 2018, de modo que 30% 

dos recursos destinados às emendas de bancada de execução obrigatória serão transferidos ao fundo, bem como lhe 

será acrescido o valor da compensação fiscal que era devido às emissoras de rádio e televisão pela veiculação da 

propaganda partidária, por se tratar de situação que não mais existirá.

Em síntese, a sua divisão obedecerá a seguinte ordem: 

O recebimento de verbas de campanha, todavia, conta com outros dois importantes pilares: o autofinanciamento e o 

crowdfunding. 

No primeiro caso, restou decido – com a aposição de veto por parte do Presidente Michel Temer à proposta pautada 

2%

2% partilhados de forma igualitária entre todos os partidos;

35% com base na votação obtida na Câmara (pelos parti-

dos que obtiverem escolhidos, por óbvio);

 48% pelo número de deputados federais;

15% pelo número de Senadores.
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no Congresso – que os candidatos poderão custear a integralidade dos seus custos de campanha com recursos pró-

prios, o que tende a favorecer indivíduos que, a exemplo de João Dória (PSDB/SP), são oriundos do grande empresari-

ado brasileiro. 

Em segundo lugar, porém, foi autorizada – e fortemente estimulada – a participação de pessoas físicas no financia-

mento das campanhas, por meio dos denominados crowdfundings (livremente traduzido como 'financiamento coleti-

vo'), por intermédio de empresas que estarão, sim, obrigadas à divulgação de identidade de doadores e quantias por 

eles pagas, tal como já ocorre com a análise de prestação de contas na Justiça Eleitoral.

Não fossem bastantes as grandes modificações, outras tantas questões haverão de ser implementadas já nas próxi-

mas eleições. Entre tais mudanças, destacam-se: a redução para seis meses para a modificação do domicílio eleitoral 

(tal como já ocorrera, em 2015, com a filiação partidária); a impossibilidade de concorrer sem filiação partidária; a 

nova permissão do impulsionamento pago de conteúdos eleitorais na internet por coligações, partidos e candidatos; 

o parcelamento de multas eleitorais, entre outras.

A implementação efetiva de todas essas mudanças (e a sua aptidão a modificar positivamente o ordenamento políti-

co e jurídico nacional), porém, ainda são questões a serem verificadas no próximo ano.▲
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ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. PREFEITO. TERCEIRO MANDATO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. DESPROVIMENTO. 

1. Conforme a jurisprudência desta Corte e nos termos do 

art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, o partido coligado não 

tem legitimidade para recorrer isoladamente no processo 

de registro, salvo para questionar a validade da própria 

coligação. 

2. A coligação e o candidato que ficou em segundo lugar 

na disputa detêm legitimidade para interpor recurso espe-

cial contra o acórdão regional que deferiu a candidatura 

do prefeito eleito, haja vista tratar-se, o caso vertente, de 

inelegibilidade constitucional, o que atrai a ressalva da 

Súmula nº 11 do TSE. 

3. Em que pese a mãe do ora recorrido ter sido eleita no 

pleito de 2008 e ter exercido o mandato de prefeita do 

Município de Vargem/SP entre 2009 a 2012, é certo que 

não foi reeleita no pleito de 2012. Nesse contexto, com a 

eleição de terceiros no pleito de 2012, houve, de fato, inter-

rupção entre os mandatos da genitora e de seu filho, o 

qual, inclusive foi eleito vereador em 2012, restando confi-

gurada a efetiva quebra do grupo familiar no exercício do 

Poder Executivo diante do exercício do mandato por terce-

iros durante dois anos e dez meses. 

4. Quanto à natureza dos exercícios no cargo de prefeito 

pelo recorrido, tem-se que, no primeiro período, exerceu o 

cargo em virtude de ter sido eleito em pleito suplementar, 

por apenas oito meses, entre 8.10.2015 e 14.6.2016, tendo 

o TJSP anulado a referida eleição suplementar. Em vista 

disso, o anterior vice-prefeito, eleito no pleito de 2012, 

reassumiu a chefia do Poder Executivo local, mas logo 

renunciou ao cargo, o que ensejou a nova assunção do 

recorrido ao cargo de prefeito, agora, interinamente, em 

5.8.2016 até o final do mandato, em razão de ser o presi-

dente da Câmara Municipal. 

5. Embora o primeiro período no exercício do cargo osten-

Jurisprudência DIREITOELEITORAL

12   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO



te a natureza de definitividade, porquanto decorrente de 

eleições suplementares e o segundo período tenha natu-

reza precária e interina, já que decorreu da qualidade de 

presidente da Câmara, é certo que ambos configuram 

dois intervalos de um mesmo mandato, tanto porque os 

dois intervalos, de 8.10.2015 à 14.6.2016 e de 5.8.2016 até 

31.12.2016, ocorreram no curso de um único mandato 

regular, referente ao quadriênio 2013-2016, quanto por-

que referentes ao mesmo período do mandato tampão 

da eleição suplementar revogada. 

6. É assente nesta Corte Superior que o período de interi-

nidade, no qual o presidente da Câmara assume a chefia 

do Poder Executivo em razão da vacância dos cargos de 

prefeito e vice-prefeito e sucessivamente o período que 

ocupou este cargo em decorrência de eleição suplementar 

– mandato tampão – constituem frações de um só man-

dato. 

7. Assim, não se mostra razoável tratar de forma diversa o 

caso vertente para concluir que seriam dois mandatos, 

quando no primeiro período, o exercício no cargo de pre-

feito decorrer de mandato tampão, advindo de pleito 

suplementar, e posteriormente um período de interinida-

de no aludido cargo, por ser presidente da Câmara. 

8. No julgamento do REspe nº 109-75/MG, PSESS de 

14.12.2016, esta Corte travou uma discussão minuciosa 

sobre as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, 

§§ 5º e 7º, da Constituição da República. Embora naquele 

caso não se tratasse de assunção no cargo de prefeito no 

período de seis meses antes do pleito como ocorreu no 

caso vertente, é certo que o voto vencedor do eminente 

Min. Gilmar Mendes deixa clara a eventualidade e excepci-

onalidade do exercício Informativo TSE – Ano XIX – nº 12 7 

do cargo de prefeito pelo presidente da Câmara Municipal, 

cuja substituição é sempre eventual, interina e precária. 

9. O segundo período no cargo de prefeito, que se deu de 

forma precária e interina, teve como causa dois fatos 

sucessivos, excepcionais e imprevisíveis: a anulação de 

eleição suplementar e a posterior renúncia do anterior 

vice-prefeito à chefia do Poder Executivo. O desenrolar dos 

fatos não mostra, em nenhum momento, eventual propó-

sito do recorrido de se perpetuar no cargo de prefeito de 

forma deliberada ao arrepio da norma constitucional. 

10. A hipótese dos autos é caso atípico, cuja excepcionali-

dade requer uma análise minuciosa dos fatos, segundo 

um juízo de proporcionalidade. Assim, considerando a 

interrupção entre o mandato do recorrido e de sua genito-

ra por quase três anos, marcada pelas eleições regulares 

de 2012 e, tendo em vista que a titularidade pelo recorrido 

no exercício do cargo pelos dois períodos, no quadriênio 

de 2013-2016, configurou um único mandato, é de lhe ser 

facultada a candidatura para o cargo de perfeito por mais 

um mandato subsequente. 

11. Recurso especial desprovido para manter o deferimen-

to do registro de candidatura do recorrido ao cargo de 

prefeito no pleito de 2016.

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 154-09/SP, Relator originário: Ministro 

Admar Gonzaga, Redator para o acórdão: Ministro Tarcisio Vieira de 

Carvalho Neto, DJE de 5.09.2017.

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, II, g, DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CARGO DE DIREÇÃO EM 
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ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE. SECRETÁRIO-

ADJUNTO DE SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL. DECISÃO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. 

CONFIGURAÇÃO

1. A Ordem dos Advogados do Brasil consubstancia enti-

dade representativa de classe a que se refere a alínea g do 

inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990. Prece-

dente. 

2. Diante do exercício de cargo de direção de secretário-

geral adjunto de subseção do órgão representativo da 

classe advocatícia, deve ocorrer a desincompatibilização 

em relação à entidade nos quatro meses anteriores ao 

pleito. 

3. A Lei de Inelegibilidades objetiva assegurar a igualdade 

de oportunidades entre os postulantes aos mandatos 

eletivos, razão pela qual é impositivo, como regra, o afasta-

mento formal de cargo, para fins de desincompatibiliza-

ção. 

4. Ainda que se admita a prova do afastamento de fato, 

diante da inexistência da desincompatibilização oficial, a 

prova do alegado é de responsabilidade do pretenso can-

didato, que não foi produzida no caso concreto. 

Recurso especial desprovido. 

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 90-32/RS, Relator originário: Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Redator para o acórdão: Admar Gonzaga, 

DJE de 6.9.2017.▲
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ADMINISTRADORPÚBLICO

SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

INELEGIBILIDADE DA LEI DA FICHA LIMPA VALE

 PARA CONDENAÇÕES ANTERIORES À LEI

Em sessão do dia 04 passado, decidiu o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, por apertada maioria (6 votos contra 5), que a Lei da Ficha 

Limpa também serve para condenações anteriores a 2010, podendo 

ser aplicada antes mesmo de sua promulgação a extensão para oito 

anos do prazo de inelegibilidade para crimes de abuso de poder eco-

nômico ou político previstos na Lei Complementar 135/2010.

O caso, que trata do artigo 22, inciso XIV, da LC 64, foi trazido à análise da Corte por um político que teve seu registro de 

candidatura cassado pela Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar 64/1990), mas que já havia cumprido os três 

anos de inelegibilidade previstos na redação antiga do dispositivo antes do advento da nova lei. Segundo apontou em 

sua manifestação, a sanção prevista na nova lei não pode retroagir para atingir seu caso, que inclusive já transitou em 

julgado. A tese, porém, não foi acolhida pelo Supremo.

Com fundamento em sua decisão proferida no julgamento levado a cabo em 2012, oportunidade na qual se reconhe-

ceu judicialmente a constitucionalidade da Lei Ficha Limpa, o Plenário da Excelsa Corte reforçou seu entendimento de 

que as sanções eleitorais previstas na LC podem ser aplicadas de maneira retroativa, sem que isso implique necessária 

ofensa à coisa julgada. A decisão, todavia, não só foi amplamente criticada por especialistas, como gerou fortes diver-

gências por parte dos ministros do STF.
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Do lado vencido, os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Gilmar Mendes seguiram a posição do relator, ministro 

Ricardo Lewandowski, que entendia que, caso aplicada retroativamente, a Lei da Ficha Limpa ofenderia o princípio da 

coisa julgada, corolário da segurança jurídica. 

Marco Aurélio, de forma deveras enfática, acolheu a tese defensiva, pela irretroatividade, e não poupou críticas aos 

seus pares, os quais, segundo ele, estariam a infringir base principiológica do ordenamento jurídico brasileiro. De 

forma literal, o Ministro apontou que “[e]m 39 anos de judicatura, jamais me defrontei com situação tão constrangedo-

ra para o Supremo como essa”. O Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, em crítica severa a seus pares, aduziu que a 

decisão se coadunaria com o Direito de períodos totalitários europeus. Para ele, a tentativa de enquadrar a inelegibili-

dade como sanção - e não como pena – constitui argumento tendencioso e violador da irretroatividade.

De forma semelhante, o Ministro Celso de Mello apontou que, não obstante a moralidade seja premissa para o exercí-

cio de mandatos eletivos, a Constituição exige observância plena, de modo que as garantias da coisa julgada e do ato 

jurídico perfeito sejam inexoravelmente respeitadas. Segundo o Ministro, “a inelegibilidade traduz gravíssima limitação 

a direito fundamental”. Para além disso, foi apontado por Celso de Mello que não só há uma responsabilidade do 

Supremo na defesa de tais princípios constitucionais, como também os próprios cidadãos, na qualidade de legislado-

res populares (por se tratar de proposta advinda de lei de iniciativa popular), devem se ater aos postulados estabeleci-

dos pelo texto constitucional. 

FONTE: Ministério Público PR

http://www.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4334
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A decisão da Corte, porém, foi dada em sentido diverso. Exercendo seu direito ao voto de minerva, a 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, reiterou que a questão já havia sido 

analisada quando do julgamento de ação contra a Ficha Limpa, no ano de 2012. Naquela oportuni-

dade, segundo apontou, o STF já havia declarado a constitucionalidade da aplicação retroativa 

da LC, de modo que “[não] há que se falar em afronta à coisa julgada, não significa interfe-

rência no cumprimento da decisão anterior. O Judiciário já fixou isso”.

A despeito das manifestações dos advogados que atuaram no caso, a Corte 

decidiu por ficar tese em sede repercussão geral, nada obstante tenha 

reconhecido que o objeto do julgamento já estava prejudicado.▲
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ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EMPREGADO DA CEF. 

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS IRREGULARES. CONDENAÇÃO 

MANTIDA. APLICAÇÃO DAS PENAS.

1. Os fatos descritos na exordial envolvem servidor públi-

co vinculado à CEF em supostas irregularidades relaciona-

das às concessões de 28 benefícios/créditos, apurada em 

processo administrativo (PAD), sendo verificado o prejuízo 

aos cofres públicos no montante de R$ 91.660,10 (noven-

ta e um mil, seiscentos e sessenta reais e dez centavos).

2. As provas contidas nos autos comprovam a prática, 

pelo réu, dos atos de improbidade administrativa previs-

tos nos artigos 9º, caput, incisos XI e XII; 10, caput e inciso 

VI; e 11, caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92. 

3. A aplicação das penas por improbidade administrativa 

define-se no art. 12 da LIA e incisos. De acordo com a 

jurisprudência do STJ, essas penas não são necessaria-

mente aplicadas de forma cumulativa. Cabe ao magistra-

do dosar as sanções de acordo com a natureza, a gravida-

de e as consequências do ato ímprobo. É indispensável, 

sob pena de nulidade, a indicação das razões para a apli-

cação de cada uma delas, levando em consideração os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, 

REsp 658.389, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ 

03.08.2007, e REsp 765.212/AC, rel. Min. Herman 

Benjamin, 2ª Turma, DJ 02.02.2010). 

4. Deverá, ainda, o magistrado, na fixação das penas, levar 

em conta a extensão do dano causado, assim como o 

proveito patrimonial auferido pelo(s) agente(s), nos termos 

do parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade.

TRF-4, Apelação Cível nº 5001085-19.2013.4.04.7117. 3ª Turma. Relatora 

originária: Des. Marga Inge Barth Tessler, Redator para o acórdão: Des. 

Sérgio Renato Tejada Garcia. DJe em 10.08.2017. ▲

Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO
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