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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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Um pedido de abertura de processo de cancelamento do registro civil – e, por conseguinte, a extinção de nove partidos 

políticos envolvidos em denúncias de corrupção no Brasil – foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último 

dia 10. A ação tem como autores um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e dois advogados.

Na petição inicial de 106 páginas, o desembargador Laercio Laurelli e os advogados Modesto Souza Barros Carvalhosa 

e Luis Carlos Crema apresentam denúncias de eventuais irregularidades praticadas pelos seguintes partidos políticos e 

seus integrantes: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Pro-

gressista (PP), Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido da República (PR) e Partido Social Democrático (PSD).

Segundo os autores, a Operação Lava Jato revelou que as agremiações receberam recursos ilícitos de procedência 

estrangeira, realizaram atividades ilegais fora do país, planejaram e executaram elaboradas operações internacionais 

para tentar esconder o dinheiro de propina, aliciaram e extorquiram empresas nacionais e estrangeiras para obter 

dinheiro ou vantagem ilícitos em troca de contratos, obras, informações, influência política e, até mesmo, de leis que 

lhes beneficiassem.

Com base na Constituição Federal (artigos 1º, 3º e 17), no Código Eleitoral (arts. 237, § 1º, e 356) e na Lei dos Partidos 

Notícias DIREITOELEITORAL

TSE RECEBE PEDIDO DE JURISTAS PARA 

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS
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SEÇÃO DE DIREITO ELEITORAL
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Políticos (art. 28, § 2º), os requerentes pedem que o TSE receba a denúncia com os documentos que a acompanham e 

abra processo para o cancelamento dos registros civis e dos estatutos sociais dos partidos citados, em caráter de 

urgência.

A relatoria do processo foi distribuída, por sorteio, para o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e a sua tramitação será 

eletrônica (PJe).▲

FONTE: TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Novembro/tse-recebe-pedido-de-juristas-para-cancelamento-de-registro-de-partidos-politicos

Em acordo tripartite, o Presidente do TSE, Ministro Gilmar Mendes, o Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o 

Diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), Gastão José de Oliveira Ramos, deram um 

novo passo à utilização de informações biométricas pela Justiça Eleitoral.

Autoridade responsável pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e primeira da cadeia de certificação 

e a executora das Políticas de Certificados e normas técnicas e operacionais que são aprovadas pelo Comitê Gestor da 

ICP, o ITI possuirá o encargo de aprimorar o sistema de certificação das urnas eletrônicas (AC-Urna), por meio do inter-

câmbio de dados biométricos. 

Em termos práticos, o que se possibilitará é a emissão de certificados digitais para a segurança da urna eletrônica e o 

fornecimento de certificados digitais para funcionários do Poder Judiciário, abrindo-se um novo canal de comunicação 

para a consulta biométrica dos requerentes de um certificado digital do ICP-Brasil.

Para o presidente do TSE, Ministro Gilmar Mendes, o acordo de cooperação técnica conferirá maiores níveis de seguran-

ça, transparência e credibilidade ao sistema eletrônico de votação, garantindo-se e incrementando-se a sua lisura e sua 

idoneidade no processo eleitoral do país. Segundo ele, os avanços conquistados pela Justiça Eleitoral no cadastramento 

biométrico dos eleitores representam importante contribuição à missão do ITI, pois “[o] emprego de tecnologias biomé-

tricas representa a possibilidade de implantarmos uma identificação mais segura para os cidadãos brasileiros. A base de 

dados que a Justiça Eleitoral tem trabalhado diuturnamente para construir é composta hoje por elementos de extrema 

integridade e unificação, razão pela qual o emprego da biometria está sendo ampliado nas diversas esferas governa-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SEGURANÇA NA URNA ELETRÔNICA
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mentais, a fim de dar maior agilidade e segurança à concretização de políticas públicas, por meio da uniformização dos 

cadastros de beneficiários, com remoção de duplicidade e correção de erros de registro.

Com isso, caminha-se em direção ao que o Ministro denominou e-government: um governo eletrônico no qual a presta-

ção de serviços públicos pode ser feita pelos meios digitais.

Os outros celebrantes também teceram grandes elogios à iniciativa. De sua parte, o ministro-chefe da Casa Civil da Presi-

dência da República destacou que iniciativas como esse acordo de cooperação técnica entre o TSE e o ITI favorecem o 

intercâmbio de informações armazenadas em diferentes órgãos do Estado. Já Gastão Ramos acredita que a celebração 

do acordo tem grande importância tanto para o ITI quanto para a Justiça Eleitoral. “(...) Esse é um passo muito importante 

que estamos dando para a massificação do certificado digital. Hoje o certificado digital tem uma importância enorme em 

todos os processos de governo, e é muito importante contarmos com a segurança da biometria”, ressaltou Gastão.▲

FONTE: TSE

https://goo.gl/xdLPWV



FAKE NEWS E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA INTERNET EM 

CAMPANHA ELEITORAL SÃO ALVO DE ESFORÇOS DO TSE

No dia 07 de novembro, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Gilmar Mendes, apontou que o com-

bate às fake news, termos anglicano que designa, essencialmente, as notícias inverídicas espalhadas para prejudicar 

determinada pessoa ou grupo, constitui um dos focos centrais da recente atuação da Justiça Eleitoral. Isso porque, 

criando situações falsas e ataques em disputas políticas, elas servem como meio - altamente ampliado com o advento 

da Internet - de disseminação dessas informações em níveis de celeridade e facilidade econômica jamais vistos.

Para tanto, tem-se criado um diálogo entre a corte eleitoral e outras instituições públicas, especialistas da área e 

empresas de redes sociais, visando ao estabelecimento de formas efetivas de combate às notícias falsas.

Acreditando se tratar de aspecto fulcral ao gerenciamento das eleições, o ministro afirmou que o tema é de extrema 

importância devido ao impacto que pode provocar no pleito, a exemplo do que já ocorreu em outros países. Por isso, a 

atuação da Justiça Eleitoral tem de se dar de forma proativa e em antecipação, agindo em conjunto com empresas de 

redes sociais, que se mostraram dispostas à empreitada, por crerem que esse será um dos maiores desafios para as 

Eleições 2018.

Segundo o Ministro, foi estudada a instituição de comitês formados por especialistas, pois, em muitos dos casos, as 

manipulações criminosas são levadas a cabo com um nível de inteligência que, para ser acompanhada e corrigida, tem 

de ser manuseada por recursos humanos e tecnológicos de ponta. Para tanto, estuda-se, por exemplo, uma ação con-

junta com o Exército Brasileiro.

Diante de possíveis ressalvas à atuação coordenada com o Exército, o Presidente do TSE reforça que não se pretende, 

de forma nenhuma, estabelecer um sistema de censura. Para o Ministro, “o que nós precisamos é de provimentos céle-

res, porque essas notícias se alastram hoje com muita força. Nada diferente do que já fazemos hoje, só que fazemos 

isso quase que manualmente. Ao recebermos as noticias, tomamos providências e apontamos eventuais equívocos”.▲

FONTE: TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Novembro/tse-quer-se-antecipar-no-combate-as-fake-news-na-internet-durante-as-eleicoes
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ESTADO DO PARANÁ, TRE/PR, TJ/PR E TSE 

CELEBRAM ACORDO PARA COMPARTILHAMENTO DE DADOS

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Estado do Paraná, 

o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral 

paranaenses celebraram, no dia 14 de novembro, um 

acordo de cooperação técnica que irá possibilitar o 

compartilhamento com a Justiça Eleitoral dos dados 

biométricos e biográficos coletados pelo Governo do 

Estado do Paraná na emissão do Registro de Identifica-

ção Civil (RG) e na Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH). Por outro lado, o Governo do Paraná terá aces-

so aos serviços de autenticação biométrica, consultas à 

base do Cadastro de Eleitores e à lista de validação e 

coincidências biométricas que são fornecidos pela 

Justiça Eleitoral.

Essas informações serão utilizadas para incrementar o 

cadastro biométrico do eleitorado paranaense e da 

qualificação do cadastro de pessoas, sendo respeita-

das as regras de confidencialidade determinadas pela 

legislação. O compartilhamento de dados também 

será aproveitado para a Identificação Civil Nacional 

(ICN), que em breve será implementada.

Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o 

acordo de cooperação técnica assinado com o governo e 

o Poder Judiciário do Paraná significa um importante 

passo rumo ao estabelecimento de um e-government 

no Brasil, no qual a prestação de importantes serviços 

públicos possa ser feita por meio virtual. “Como se sabe, 

o uso de ferramentas digitais representa hoje um novo 

paradigma na prestação de serviços públicos e confere 

maior segurança ao registro e ao acesso de informações 

dos cidadãos. Por isso é que o emprego de tecnologias 

biométricas está sendo ampliado nas diversas esferas 

governamentais. A uniformização dos cadastros tem 

permitido a remoção de duplicidades e a correção de 

erros de registro”, disse.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 

(TRE-PR), Adalberto Jorge Xisto Pereira, acredita que o 

compartilhamento de dados biométricos vem contribuir 

para a lisura e a segurança do processo eleitoral. “A bio-

metria traz mais segurança para o processo eleitoral, 

deixando-o mais seguro ainda do que já é. Além de evi-

tar fraudes, duplicidades de títulos de eleitor, a celerida-

de no dia da eleição. Tenho certeza de que isso enaltece-

rá ainda mais a Justiça Eleitoral brasileira”.▲

FONTE: TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Novembro/tse-e-estado-do-parana-passam-a-compartilhar-dados-biometricos-dos-paranaenses
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CONSIDERANDO QUE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

PODEM TOMAR POSIÇÃO EM CANDIDATURAS, TSE AFASTA 

CASSAÇÃO DE DEPUTADO ESTADUAL

Na sessão do dia 07 de novembro, o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral decidiu por acolher, em votação unânime, o 

recurso apresentado pelo Deputado Estadual pelo Estado de São Paulo, José Antônio Barros Munhoz (PSB), em que se 

pretendia a reforma de decisão que determinara a cassação de seu mandato por suposta prática de uso indevido de 

meios de comunicação nas Eleições Gerais 2014.

Inicialmente, Barros Munhoz havia sido denunciado pelo Ministério Público Eleitoral, em conjunto com outros envolvi-

dos, pelo uso de jornais de algumas cidades na publicação de notícias voltadas a enaltecer a sua imagem como candi-

dato. De acordo com o parquet, teria ocorrido, no caso, uma exposição desproporcional de Barros Munhoz nesses 

veículos, gerando um desequilibro na disputa entre candidatos ao cargo que atualmente detém.

Ao dar provimento ao recurso, o relator, Ministro Napoleão Nunes Maia, afirmou que não há prova robusta de que a 

divulgação das matérias nos jornais em favor de Barros Munhoz tenha ferido a igualdade entre os candidatos, de 

forma a comprometer, com gravidade suficiente, a normalidade da eleição.

A cassação, portanto, seria indevida. Isso porque, nos termos utilizados pelo Ministro, “os veículos impressos de comu-

nicação podem assumir posição favorável em relação a determinada candidatura, inclusive divulgando atos de cam-

panha e atividades parlamentares, sem que isso caracterize, por si só, uso indevido dos meios de comunicação social, 

devendo ser punidos pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos”.▲

FONTE: TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Novembro/tse-afasta-cassacao-de-deputado-estadual-de-sao-paulo
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Com o advento da Emenda Constitucional nº 97 e das Leis 13.487 e 13.488, importantes transformações foram ope-

radas em relação à matéria que regulamenta as eleições, gerando grande impacto no pleito que ocorrerá em 2018.

Em meio às diversas questões técnicas que influenciarão a vida de candidatos, partidos, eleitores e da própria Justiça 

Eleitoral, é importante sistematizar e esclarecer os principais tópicos da última reforma eleitoral, comparando com o 

cenário até então existente. À exceção de mudanças a respeito da nova cláusula de desempenho e da vedação às 

coligações proporcionais, não aplicáveis às eleições de 2018, a tabela abaixo ilustra aquelas alterações pontuais no 

ordenamento que já valem para o pleito do próximo ano:

Orientação Objetiva DIREITOELEITORAL
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COMO ERA COMO ESTÁ

Permitidos no tamanho máximo de 0,5m² 

em bens particulares, perfurades e adesi-

vos 50cm x 40cm em automóveis.

No tamanho máximo de 0,5m², permi-

tem-se adesivos plásticos em janelas 

residenciais, bicicletas, motocicletas. Ape-

sar da nova regra, ainda foram mantidos 

os limites anteriores para automóveis (art. 

38, §§3º e 4º).

ADESIVO

Condicionada ao registro de candidatura 

na Justiça Eleitoral (agosto do ano eleitoral).

Por meio do crowdfunding, permite-se a 

arrecadação desde 15 de maio do ano 

eleitoral, estando os sites obrigados a 

uma série de requisitos. Os recursos são 

liberados quando formalizado o registro 

de candidatura.

ARRECADAÇÃO

Qualquer veículo cedido deveria estar 

discriminado na prestação de contas.

Ficam dispensados de comprovação em 

prestação de contas os veículos cedidos 

pelo próprio candidato, seu cônjuge ou 

parentes até o 3º grau.

CESSÃO DE VEÍCULOS
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Emissoras de rádio e televisão poderiam 

realizar debates entre candidatos para as 

eleições majoritária e proporcional, sendo 

obrigadas a convidar todos aqueles que 

pertencessem a partidos com um mínimo 

de 9 parlamentares no Congresso.

O número de parlamentares mínimos foi 

reduzido para 5.
DEBATE NA TV

Não havia.

De 1,7 bilhão, com esta distribuição:

- 2% entre todos os partidos

- 35% entre partidos com ao menos um 

deputado na Câmara

- 48% entre partidos, na proporção do 

número de deputados na Câmara à data 

de 28 de agosto de 2017

- 15% entre os partidos, na proporção do 

número de senadores, em 28 de agosto 

de 2017.

FUNDO ESPECIAL

Parcelamento em até 60 (sessenta) vezes, 

limitado a 10% da renda.

Parcelamento em até 60 vezes, limitado 

a 5% da renda mensal de pessoas físicas 

e 2% do faturamento, no caso de pesso-

as jurídicas.

MULTAS

Programa de 5 minutos por semestre para 

partidos com até 4 parlamentares, e de 10 

minutos para aqueles com 5 ou mais 

parlamentares. Inserções de 30 segundos 

ou 1 minuto garantidas em 10 minutos 

para partidos com até 9 deputados federa-

is, e em 20 minutos àqueles com 10 ou 

mais deputados.

Extintos os programas de rádio e TV nos 

anos em que não houver eleições.
PROGRAMA POLÍTICO PARTIDÁRIO

Proibia-se a veiculação de qualquer espé-

cie de propaganda eleitoral na internet e, 

ainda que gratuita, a veiculação em sites 

de pessoas jurídicas (com ou sem fins 

lucrativos), em sites oficiais ou hospeda-

dos por órgãos ou entidades da adminis-

tração pública direta ou indireta de todos 

os entes federativos.

Continua proibida a propaganda eleitoral 

na internet, cujo descumprimento implica 

em penalidade de R$ 5 mil a R$ 30 mil. 

Contudo, podem os partidos e candidatos 

impulsionar as suas postagens nas redes 

sociais, contratando ferramentas para 

tanto.

PROPAGANDA NA INTERNET
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No segundo turno, dividia-se a propagan-

da – no rádio e na TV – em dois blocos 

diários de 20 minutos cada.

Começando somente na sexta-feira após 

o primeiro turno, o horário de propaganda 

eleitoral no segundo turno foi reduzido a 

dois blocos diário de 10 minutos.

RÁDIO E TV

Inseridos pela Lei n.º 13.165/2015, os 

limites tomavam como referência os 

maiores gastos declarados na eleição 

imediatamente anterior e estabeleciam 

patamares absolutos para municípios de 

até 10 mil eleitores.

Limites estabelecidos conforme o 

cargo visado e com o número de 

eleitores na circunscrição:

- Presidente – R$ 70 milhões no primeiro 

turno e mais R$ 35 milhões, caso haja 

segundo turno

- Governador – De R$ 2,8 a R$ 21 milhões

Senador – De R$ 2,5 a R$ 5,6 milhões

Deputado Federal – R$ 2,5 milhões

Deputado estadual/distrital – R$ 1 

milhão

TETO DE GASTOS

Não havia.

Aprovado para 2018. Sua implementa-

ção depende de recursos que o TSE já 

afirmou não possuir.▲

VOTO IMPRESSO



AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA 

PARTIDÁRIA. INSERÇÕES. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. 

INOBSERVÂNCIA. ART. 10 DA LEI Nº 13.165/2015. 

APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 26/TSE. INCIDÊNCIA. 

DESPROVIMENTO. 

1. As razões do agravo regimental consistem na mera 

reprodução de teses já lançadas no recurso especial, as 

quais são insuficientes para afastar os fundamentos da 

decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula nº 

26/TSE. 

2. O Tribunal de origem assentou que as inserções, ainda 

que apresentadas por mulheres com atuação parlamen-

tar, não continham qualquer mensagem que pudesse, de 

fato, dar efetividade ao comando expresso no art. 45, IV, 

da Lei nº 9.096/1995. 

3. Para dar concretude ao desiderato previsto no inciso IV 

do art. 45 da Lei dos Partidos Políticos, erigido no sentido 

de resgatar dívida histórica relacionada a tratamento anti-

isonômico conferido às mulheres, não basta que as repre-

sentantes figurem na propaganda de modo inexpressivo, 

tais quais meras apresentadoras, mas, sim, que suas apa-

rições indiquem, de alguma forma, suas expressões e 

trajetórias políticas, seja pela posição de destaque, seja por 

meio de discurso que aborde a temática feminina e a 

importância da participação das mulheres nesse universo. 

Em qualquer caso, é necessário que a mensagem inspire 

outras mulheres a ocuparem espaços nas arenas políticas. 

4. Na espécie, ainda que se entendesse que as inserções 

apresentadas por filiadas de grande expressão pudesse, 

de alguma forma, incentivar a participação feminina no 

cenário político brasileiro, não haveria como afastar a con-

clusão da Corte de origem, porquanto, na moldura fática 

do acórdão regional não constam as datas específicas e o 

total de vezes em que foram veiculadas. 

5. A orientação adotada pelo Tribunal a quo encontra res-
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sonância nos recentes julgados desta Corte Superior, que 

vem aplicando o percentual previsto no art. 10 da Lei nº 

13.165/2015 (20%) às inserções divulgadas a partir de 2016 

(precedentes: Rp nº 296-57/DF, DJE de 17.3.2017; Rp nº 289-

65/DF, DJE de 8.3.2017; e Rp nº 283-58/DF, DJE de 9.3.2017, 

todos de relatoria do Ministro Herman Benjamin). 

6. Agravo regimental desprovido.

TSE, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 173-31/RJ, Relator: 

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 20.10.2017.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. ART. 

1º , I, O, DA LC Nº 64/1990. PENALIDADE DE DEMISSÃO. 

SUSPENSÃO POR DECISÃO LIMINAR DO TJ/BA. 

ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA SUPERVENIENTE AO 

REGISTRO. SURGIMENTO APÓS INAUGURAÇÃO DA 

INSTÂNCIA SUPERIOR. DOCUMENTO NOVO. ADMISSI-

BILIDADE. FATO NOVO ANTERIOR À DIPLO-MAÇÃO. 

APTIDÃO PARA AFASTAR CAUSA DE INELE-GIBILIDADE. 

ART. 11, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERBERADA. AGRAVOS 

REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. O art. 1º, I, o, da Lei Complementar nº 64/1990 se mate-

rializa na hipótese de demissão do serviço público em 

decorrência de processo administrativo ou judicial, desde 

que o ato demissional não tenha sido suspenso ou anula-

do pelo Poder Judiciário. 

2. O art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997 preconiza que as 

condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade 

são aferidas no momento de formalização do requeri-

mento de registro de candidatura, ressalvadas as circuns-

tâncias fático-jurídicas ulteriores que afastem a inelegibili-

dade, as quais podem ser reconhecidas em qualquer grau 

de jurisdição, inclusive em instância especial (Precedente: 

RO nº 96-71/GO, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 

23.11.2016). 

3. Os pressupostos para a candidatura devem estar preen-

chidos na data da eleição, razão pela qual incidem as modi-

ficações fáticas e jurídicas a que alude o art. 11, §10, da Lei 

das Eleições nas hipóteses em que ocorrerem (i) entre o 

registro e a eleição que afastam a inelegibilidade (v.g, na 

hipótese da Súmula nº 70 do TSE, mediante o exaurimen-

to de prazos de inelegibilidade) ou (ii) após a eleição e 

antes da diplomação, que, precariamente ou definitiva-

mente, igualmente afastem o próprio suporte fático-

jurídico que dava origem à inelegibilidade, sobrestando a 

sua eficácia (e.g., deferimento de liminar judicial que 

suspende os efeitos de acórdão de rejeição de contas) ou 

expungindo do ordenamento jurídico o título que lastreou 

a impugnação (e.g., anulação judicial de Decreto Legislativo 

que desaprovara as contas por vícios formais). 

5. No caso sub examine,  a) O Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, em 15.12.2016, suspendeu liminarmente os 

efeitos do ato administrativo que aplicou penalidade de 

demissão ao ora Agravado antes da diplomação, ocorrida 

em 16.12.2016; 

b) Cuida-se, assim, de alteração fático-jurídica supervenien-

te, ex vi do art. 11, § 10, da Lei das Eleições, revestida de 

aptidão para afastar o título que ancorava o reconheci-

mento da causa restritiva ao exercício do ius honorum, 

razão pela qual o deferimento do registro é medida que se 

impõe. 
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6. Agravos Regimentais desprovidos.

TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 120-25/BA, Rela-

tor: Ministro Luiz Fux, DJE de 16.10.2017.

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO 

LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ADI Nº 4650. 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO 

SE APLICA A DOAÇÕES CONSOLIDADAS NAS ELEIÇÕES 

ANTERIORES À DATA DO JULGAMENTO. IRRE-

TROATIVIDADE DA LEI Nº 13.165/2015. PRINCÍPIO DO 

TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.

1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei 

nº 9.504/1997 operou os seus efeitos a partir da sessão de 

julgamento da ADI nº 4650, a saber, 17 de setembro de 

2015, alcançando as doações de campanhas a se realiza-

rem no prélio eleitoral de 2016 e os subsequentes, não 

sendo essa a hipótese dos autos, que versa sobre doação 

realizada no pleito de 2014. 

2. A revogação do art. 81 da Lei das Eleições não alcança as 

doações realizadas em eleições anteriores, notadamente 

por se tratar de atos jurídicos perfeitos consolidados sob a 

égide de outro regramento legal eleitoral, situação que se 

equaciona pela incidência do princípio do tempus regit 

actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Nor-

mas do Direito Brasileiro. 

3. Agravo regimental desprovido. 

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 130-29/MG 

Relator: Ministro Luiz Fux , DJE de 16.10.2017.▲

16   |   CADERNO DE ELEITORAL & DO ADMINISTRADOR PÚBLICO



ADMINISTRADORPÚBLICO

SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

STJ DECIDE QUE AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 

O CASAL GAROTINHO DEVE PROSSEGUIR

Em decisão monocrática, o Ministro Francisco Falcão, da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por conceder o pedido 

feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), determinando o 

prosseguimento de ação de improbidade administrativa contra o casal 

Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho, asseverando, na oportunida-

de, que não há prerrogativa de foro em casos de improbidade adminis-

trativa.

O recurso especial interposto pelo MP-RJ é o mais novo passo na ação civil pública (ACP) proposta contra 82 réus, entre 

eles Anthony e Rosinha Garotinho, por desvio de recursos públicos estimado em mais de R$ 58 milhões, em que, a pedi-

do do parquet, a 3ª Vara de Fazenda Pública decidiu desmembrar em 22 novos processos, um dos quais referente ao 

casal Garotinho.

Anteriormente, em maio de 2010, o juízo fazendário julgou extinto o processo por considerar que Anthony Garotinho e  

Rosinha Garotinho estavam fora do alcance da Lei de Improbidade Administrativa, entendimento este que fora mantido 

pela 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após recurso do Ministério Público. Este, porém, não foi o 

posicionamento acolhido no apelo à corte superior, que determinou a baixa definitiva do processo ao Tribunal de Justiça 

do Rio, com o prosseguimento da ação contra o casal Garotinho.
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Em nota, a defesa dos ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho apontou que não houve 

decisão desfavorável aos dois políticos no mérito da ação, argumentando que os réus sequer apresenta-

ram suas defesas. Segundo informam, o pronunciamento do STJ apenas considerou que agentes 

políticos estão sujeitos às eventuais penalidades da Lei de Improbidade e, por isso, o processo em 

questão voltará à primeira instância e começará a tramitar, e que de modo algum os imputa-

dos de fato teriam cometidos as práticas que lhes foram atribuídas.▲

FONTE: Ministério Público PR

https://goo.gl/XN1oys
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ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. NELEGIBILIDADE. 

ART. 1º, I, L, DA LC nº 64/1990. DANO AO ERÁRIO. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA JULGADA PROCEDENTE PELA JUSTIÇA 

COMUM. PARTE DISPOSITIVA QUE NÃO FAZ ALUSÃO A 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RATIO DECIDENDI QUE 

OBJETIVAMENTE INDICA O ENRIQUECIMENTO DE 

TERCEIROS. RESTRIÇÃO AO IUS HONORUM CONFI-

GURADA. REGISTRO INDEFERIDO. FATO SUPER-

VENIENTE APÓS A DIPLOMAÇÃO NÃO AFASTA A 

INELEGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA 

PREVISTA NO ART. 11, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997. 

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. In casu, da parte dispositiva do acórdão proferido pela 

Justiça Comum, que manteve a condenação do recorrente 

por improbidade administrativa, constou expressamente a 

existência de dano ao Erário. Quanto ao enriquecimento 

ilícito, este emana objetivamente da sua ratio decidendi, 

pois, em excerto devidamente transcrito pela Corte Regio-

nal, o TJ/MG anotou, no que tange à aquisição de peças 

automobilísticas pelo agravante com a utilização de recur-

sos públicos, que “os autos confirmam a informação de 

que os veículos listados à f. 881, aos quais se destinaram as 

peças, não compunham patrimônio do ente municipal, 

nem se verifica nos autos justificativa plausível e compro-

vada de que aquelas peças foram aplicadas no interesse 

do serviço municipal” (fl. 376). 

2. Nesse contexto, forçoso reconhecer a incidência da 

causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 

64/1990, na linha da jurisprudência fixada pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, especialmente no que concerne à possi-

bilidade de a Justiça Eleitoral “examinar o acórdão da Justiça 

Comum – em que proclamada a improbidade – em seu 

conjunto” (REspe nº 50-39/PE, redator para o acórdão o 

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 

13.12.2016), o que afasta a necessidade de o enriqueci-

mento ilícito estar expressamente consignado no dispositi-

vo do acórdão da ação de improbidade administrativa. 

3. A notícia de fato superveniente consistente na obtenção, 

pelo recorrente, de decisão liminar favorável proferida pelo 

TJ/MG, para dar efeito suspensivo ao recurso extraordiná-

rio e, consequentemente, suspender os efeitos do acórdão 

condenatório de improbidade administrativa, não acarreta, 

na hipótese dos autos, o afastamento da inelegibilidade. 

4. A alteração jurídica advinda após a diplomação dos 

eleitos, mais precisamente na data de 26.12.2016, portan-

to, tardiamente, conforme entendimento desta Corte (RO 

nº 96-71/GO, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 23.11.2016), 
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não tem o condão de elidir a incidência da inelegibilidade 

prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990. 

5. Recurso especial a que se nega provimento.

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 369-66/MG, Relator: Ministro Tarcísio 

Vieira de Carvalho Neto, DJE de 6.11.2017.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. SERVIDOR 

PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO DO INSS EM 

LICENÇA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA CONTRA O INSS. 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

1. Afastada a preliminar de conexão com ação ordinária, 

tendo em vista que se mostra ausente a identidade de 

partes, da causa de pedir e do pedido. 

2. Não é inepta a inicial que conta com erro material, mas 

que é clara ao imputar ao réu atos de improbidade admi-

nistrativa contidos no art. 11 da Lei nº 8.429/92 e que 

devidamente oportunizou o exercício da ampla defesa. 

3. Afastada a prescrição, pois o prazo prescricional no caso 

concreto é de cinco anos, por aplicação do artigo 23 da Lei 

nº 8.429/92, combinado com o artigo 142 da Lei nº 8.112/90.

4. Afastada a preliminar de nulidade da sentença que 

rejeitou os embargos de declaração, por não haver obs-

curidade ou contradição na sentença proferida pelo 

magistrado a quo. 

5. A improbidade administrativa está intimamente ligada 

à necessidade de o agente público agir com honestidade 

e em atendimento aos interesses públicos, sem aprovei-

tar-se indevidamente dos poderes e das facilidades que 

lhes são conferidos no exercício de mandato, função, 

emprego ou cargo público. 

6. O servidor investido no cargo não necessariamente 

pratica ato de improbidade apenas quando ativamente 

exercendo as atribuições do cargo, mas em qualquer 

situação em que atente contra os princípios da adminis-

tração pública, em decorrência de seu vínculo com a admi-

nistração, o que inclui a hipótese de exercício da advocacia 

contra o órgão empregador, quando em licença. 

7. Mantida a condenação do réu pela prática de atos de 

improbidade administrativa previstos no artigo 11 da Lei 

nº 8.429/92, por ter exercido advocacia administrativa e 

judicial em desfavor do INSS enquanto ocupava o cargo 

de agente administrativo do INSS, ainda que em licença. 

8. É constitucional a imposição da penalidade de cassação 

da aposentadoria por prática de ato de improbidade 

administrativa. Precedentes. 

9. Mantidas as penas aplicadas, pois suficientes e propor-

cionais à reprovação que o ato merece. 

TRF4, Apelação Cível nº 5001243-73.2015.404.7127, 3ª Turma, Des. Federal 

Rogério Favreto, por unanimidade, juntado aos autos em 06.10.2017.▲
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