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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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O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no dia 4 de julho, fir-

mou com a Universidade Positivo, sob coordenação de Luiz 

Fernando Casagrande Pereira e Luiz Eduardo Peccinin, um 

termo de cooperação para a realização do Curso de Especiali-

zação e de atualização em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. 

O termo foi assinado pelo Presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral do Paraná, Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pere-

ira, e pelo Magnífico Reitor da Universidade Positivo, Prof. Dr. 

José Pio Martins. 

Estiveram presentes na assinatura do termo, Dr. Nicolau Konkel Junior, Diretor-Executivo da EJE-PR, Mônica Miranda 

Gama Monteiro, Diretora-Geral do TRE-PR, o Dr. Luiz Eduardo Peccinin, Coordenador da Pós-Graduação da Universi-

dade Positivo e o Professor Roberto Di Benedetto, Coordenador-geral do curso de Direito da Universidade Positivo.

Para o Dr. Nicolau Konkel Junior, “Trata-se de grande oportunidade para servidores e magistrados que, no prazo apro-

ximado de um ano, receberão o título de especialista em Direito Eleitoral e, em consequência, trará para esta institui-

ção paranaense um significativo salto qualitativo”.

O curso de pós-graduação será coordenado pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná e será ministrado in company 

para os magistrados e servidores nas modalidades presencial e à distância, de forma simultânea, por meio de contra-

tos a serem celebrados diretamente entre a Universidade Positivo e os servidores e magistrados matriculados.▲

Notícias DIREITOELEITORAL

LUIZ FERNANDO PEREIRA E LUIZ EDUARDO PECCININ COORDENAM NOVO

 CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO IN COMPANY COM O TRE/PR
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SEÇÃO DE DIREITO ELEITORAL

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA LUIZ EDUARDO PECCININ

FONTE: TRE

http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2017/Julho/tre-pr-firma-termo-de-cooperacao-com-a-universidade-positivo-para-curso-de-pos-graduacao
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TSE DISCUTE O QUE FAZER COM ELEIÇÃO GANHA 

POR UM VOTO, MAS COM VOTO FRAUDADO

O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar no dia 29 de julho (REspE 279-89) a importância de um voto para o resul-

tado das eleições. A corte discute se, no caso de constatação de ilegalidade de um voto, todos os votos daquela seção 

eleitoral devem ser descartados ou devem ser feitas novas eleições apenas para aqueles eleitores.

Os dois votos proferidos no dia 29 foram a favor de novas eleições, nos termos do artigo 187 do Código Eleitoral. O 

relator, ministro Admar Gonzaga, entendeu que todos os eleitores que votaram naquela urna deveriam ter o direito de 

votar, conforme diz o Código Eleitoral. Foi acompanhado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, mas o julgamento 

foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

A disputa vem do município de Pescaria Brava (SC). O atual prefeito, Deyvisonn da Silva e Souza (PMDB), havia sido 

declarado eleito por um voto a mais que seu principal adversário, Antônio Avelino Honorato (PSDB). Depois, no entan-

to, foi constatado que uma eleitora já morta havia votado na 90ª Seção Eleitoral da cidade. Como o voto é secreto e não 

tem como saber em quem a morta “votou”, o correto seria declarar empate técnico. Pela regra constitucional, em caso 

de empate, vence o mais velho — no caso de Pescaria Brava, o mais velho é o candidato derrotado.

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no entanto, foi de anular todos os 183 votos computados na 

urna. Isso ampliou a diferença de Deyvisonn para Honorato de um voto para 75 votos. Diante da maior diferença, o 

TRE entendeu que não seria o caso de empate técnico, mas de manter o prefeito no cargo.

O vice-procurador-eleitoral, Nicolao Dino, em seu parecer, consignou que “a fraude comprometeu toda a votação 

registrada na seção”, bem como afirmou que “se a soma de votos que deu vitória aos candidatos eleitos é inferior a 

soma dos votos colhidos na seção anulada, a fraude poderá ter sido determinante na definição do pleito, o que, conse-

quentemente, implica a renovação da votação na Seção anulada.”

O julgamento do caso foi suspenso com o pedido de vista do ministro GIlmar e não tem data para ser retomado.▲

FONTE: CONJUR

http://www.conjur.com.br/2017-jun-29/tse-discute-fraude-eleicao-ganha-voto
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JUSTIÇA PERMITE QUE DEPUTADO PRESO EM 

REGIME SEMIABERTO SIGA NO MANDATO

Como a Justiça tem meios para verificar o efetivo comparecimento do 

deputado federal Celso Jacob (PMDB-RJ) à Câmara dos Deputados, o parla-

mentar poderá seguir no exercício de seu mandato mesmo que esteja cum-

prindo pena de 7 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto.

Ele foi condenado por falsificação de documento público e dispensa de 

licitação fora das hipóteses previstas em lei.

A decisão, tomada nesta terça-feira (27/6), é do juiz substituto Valter André 

Araújo, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que acolheu o 

pedido da defesa para permitir trabalho externo.

O Ministério Público do DF era contra o deferimento do pleito de Jacob, sob 

o argumento de que, ao observar o Regimento Interno do Congresso, fica 

claro que o político não será submetido à fiscalização superior nem haverá 

controle do seu trabalho.

O juiz reconhece que o preso não estará sujeito a uma hierarquia, mas 

afirmou que dá, sim, para aferir o seu comparecimento à Casa. O argumen-

to tem como base o artigo 227 do Regimento Interno, que estabelece as 

formas que são gerenciadas as presenças dos parlamentares no Plenário e 

nas comissões, por meio, por exemplo, de registro eletrônico ou lista.

“É possível, assim, que o efetivo desempenho do trabalho externo seja veri-

ficado pelo juízo da execução penal, bastando que a Mesa e as Comissões 

da Câmara forneçam periodicamente essa informação”, garante o juiz.▲

FONTE: CONJUR

http://www.conjur.com.br/2017-jun-27/justica-permite-

deputado-preso-semiaberto-mantenha-mandato



CELSO DE MELLO RESTABELECE ELEIÇÕES NO AMAZONAS

O ministro Celso de Mello, do STF, acolheu pedido de 

reconsideração formulado pela Coligação “Renovação 

e Experiência” e manteve a realização das eleições 

suplementares para governador e vice-governador do 

Amazonas, que haviam sido determinadas pelo TSE, 

marcadas para o dia 6 de agosto, após cassação do 

governador e do vice eleitos em 2014.

A decisão do ministro foi tomada após agravo regi-

mental no qual a coligação pediu a reconsideração da 

decisão do relator da AC, ministro Ricardo Lewandows-

ki, tomada no último dia 28 de junho, que suspendeu a 

realização do pleito enquanto não fosse concluído pelo 

TSE o julgamento de embargos de declaração apresen-

tados por José Melo de Oliveira e José Henrique Olivei-

ra, governador e vice, que tiveram seus diplomas cas-

sados no último dia 4 de maio.

O ministro Celso de Mello ressaltou que questões pro-

cessuais impedem o trâmite de ação cautelar no STF 

com o objetivo de aplicar eficácia suspensiva a recurso 

extraordinário, ainda não interposto, contra acórdão 

proferido pela instância anterior – no caso, a Justiça 

Eleitoral.

Assim, o ministro revogou a liminar concedida anteri-

ormente pelo ministro Lewandowski, restaurando a 

decisão do TSE, "viabilizando-se, desse modo, a regular 

continuidade do procedimento das eleições suplemen-

tares no Estado do Amazonas".

Na decisão, Celso de Mello destaca que José Henrique, 

autor da ação cautelar preparatória em cujo âmbito foi 

ordenada a suspensão liminar das eleições, deixou 

expressamente assinalado que a demanda tem por 

objetivo "a concessão de efeito suspensivo ao recurso 

extraordinário que será interposto contra o acórdão do 

TSE".

Esse aspecto, para o ministro, tem consequências de 

ordem processual, pois "ausente o indispensável ato de 

interposição do apelo extremo, não há como conferir 

tratamento processual autônomo, nesta instância juris-

dicional, à demanda ajuizada por José Henrique Oliveira".

A fase em que se encontra a causa principal, sustentou, 

com embargos a serem apreciados no TSE, representa 

obstáculo que impede a tramitação autônoma da “ação 

cautelar preparatória”, "pois não há possibilidade de 

vinculação desta demanda cautelar a qualquer processo 

que, instaurado por seu autor, esteja, hoje, em anda-

mento no STF".▲
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FONTE: Migalhas

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI261641,91041-Celso+de+Mello+restabelece+eleicoes+no+Amazonas



A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira (21/6) a criação da figura do recall do 

presidente da República. De acordo com o novo texto da Proposta de Emenda à Constituição 21/2015, o mandato do 

presidente poderá ser revogado por “voto popular” de 10% dos eleitores que votaram nas últimas eleições, espalha-

dos por pelo menos 14 estados, com percentual mínimo de 5% de eleitores por estado.

O texto agora segue para o Plenário do Senado, para discussão em dois turnos. Depois, vai para a Câmara, para discus-

são nas comissões e no Plenário, também em dois turnos. Para ser promulgada, a PEC precisa ser aprovada por três 

quintos dos integrantes de cada Casa.

Pela proposta aprovada nesta terça, a moção de revogação do mandato presidencial deverá ser discutida pelo Con-

gresso, em duas votações. Primeiro pelo Congresso, depois pelo Senado. Aprovada a revogação do mandato, será 

convocado referendo. Cassado o presidente, segue-se a linha sucessória descrita no artigo 79 da Constituição Federal.

A PEC estabelece que o recall só poderá ser feito a partir do segundo ano do mandato, mas não pode ser proposto no 

último ano. A nova modalidade só se aplicaria ao presidente da República, mas estados e municípios estariam autori-

zados a criar a revogação do mandato de prefeitos e governadores em suas leis orgânicas e constituições.▲

CCJ DO SENADO APROVA EMENDA QUE CRIA RECALL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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FONTE: CONJUR

http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/ccj-senado-aprova-criacao-recall-presidente-republica



PORTAL DO TSE TRAZ INFORMAÇÕES SOBRE PARTIDOS, CONTAS E FILIAÇÃO

Estão disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para consulta dos cidadãos os dados dos partidos polí-

ticos brasileiros, que podem ser acessados por meio da aba “Partidos”, localizada na barra verde superior da página 

inicial. 

A aba contém diversas informações sobre as legendas, divididas em cinco links: Contas Partidárias, Filiação, Fundo 

Partidário, Partidos Políticos e Propaganda Partidária. As informações cumprem os princípios da ampla divulgação e 

transparência dos dados coletados pela Justiça Eleitoral.

Orientação Objetiva DIREITOELEITORAL

Eleitor Imprensa Partidos Transparência

Mais acessados

Sistema de Prestação de 
Contas Anuais (SPCA)

Registrados no TSE

Filiação Partidária

Contas Partidárias

Informações Partidárias

Contas Partidárias

Filiação 

Fundo Partidário

Partidos políticos

Propaganda partidária

No link Contas Partidárias, é possível acessar os balancetes mensais dos partidos, devoluções ao erário, modelos de 

demonstrativos contábeis, normas e regulamentos, plano de contas, prestações de contas e relação de processos.

Em Filiação, o interessado pode consultar o sistema de filiação partidária (Filiaweb), no qual pode acessar certidões de 

filiação, relação de filiados das legendas e fazer download dos arquivos. Além disso, pode obter as normas de filiação 

partidária, as estatísticas de filiação e esclarecer dúvidas no link “perguntas frequentes”.
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No terceiro link, Fundo Partidário, é possível pesquisar a distribuição mensal dos recursos do fundo, inclusive as de 

anos anteriores, a legislação eleitoral, as resoluções do TSE e as “perguntas frequentes” sobre o tema, entre outros 

tópicos.

Já em Partidos Políticos estão disponíveis informações sobre os 35 partidos com registro no TSE. Ao clicar no nome da 

sigla, o cidadão tem acesso aos dados do diretório nacional (endereço, telefone, fax, e-mail, site), bem como ao esta-

tuto partidário, suas alterações e outras normas complementares.

E, no link Propaganda Partidária, o cidadão pode consultar o Calendário de 2017 de transmissão da propaganda naci-

onal das legendas (programa partidário em bloco e inserções) na televisão e no rádio. A propaganda partidária não é 

transmitida no segundo semestre do ano que tem eleição. Também podem ser verificadas a legislação eleitoral (Lei 

dos Partidos Políticos – Lei n° 9.096/1995 e outras) e as “perguntas frequentes” sobre o assunto.▲
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FONTE: TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Julho/portal-do-tse-traz-informacoes-sobre-partidos-contas-e-filiacao



ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ELEITORAIS. 

RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. CONTA 

BANCÁRIA DE PARTIDO POLÍTICO. BLOQUEIO E PENHORA. 

POSSIBILIDADE. ART. 649 DO CPC/1973. ROL TAXATIVO. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE 

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Não cabe ao Judiciário alargar o rol de bens impenhorá-

veis contido na legislação aplicável para fazer incluir recur-

sos financeiros de conta bancária de partido político.

2. As contribuições de filiados e as doações de pessoas 

físicas aos partidos políticos estão sujeitas à penhora. 

Precedente: AgR-REspe nº 320-67/SP, rel. Min. Herman 

Benjamin, DJE 14.3.2016. 

3. Afigura-se possível a fixação de honorários advocatícios 

decorrente de processo que versa exclusivamente sobre 

a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

ainda que o trâmite ocorra nesta Justiça Especializada. 

4. Somente nos recursos interpostos contra decisão publi-

cada a partir de 18.3.2016 será possível o arbitramento de 

honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11 do CPC/2015. Precedente: STJ, AgInt no REsp nº 

1.325.649/AP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 30.6.2016. 

5. A interposição de Agravo Regimental não tem o condão 

de inaugurar nova instância recursal, motivo pelo qual 

não se aplica o art. 85, § 11 do CPC/2015. Precedente: STJ, 

AgInt no REsp nº 1.504.429/SP, rel. Min. Assusete Maga-

lhães, DJE 28.9.2016. 

6. Inexistindo fixação de honorários na origem, inaplicável 

o art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedente: STF, ARE nº 

919.551 AgR-EDv-AgR/ES, rel. Min. Dias Toffoli, DJE 

17.3.2017. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

DJE de 2.6.2017

Jurisprudência DIREITOELEITORAL
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RECURSO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO E GASTOS 

ILÍCITOS DE RECURSOS. ART. 30-A DA LEI N. 9.504/97. 

PREFEITA E VICE- PREFEITO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. 

ELEIÇÕES 2016.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Regra 

da vedação à decisão surpresa devidamente observada 

pelo magistrado de piso. Oportunizado às partes se mani-

festarem acerca da matéria que serviu de lastro para 

fundamentar a sentença. 

2. Qualquer partido poderá representar à Justiça Eleitoral, 

no prazo de 15 dias da diplomação, para apurar condutas 

relativas à arrecadação e gastos ilícitos de recursos. O art. 

30-A da Lei das Eleições tem por desiderato fazer com 

que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam 

financiadas de forma escorreita e transparente. Sanção 

de cassação ou denegação do diploma deve ser proporci-

onal à gravidade da conduta praticada, devendo ser apli-

cada quando comprometer seriamente a higidez das 

normas de arrecadação e dispêndio de recursos. 

3. Gastos com combustível para a campanha não declara-

dos na sua totalidade na prestação de contas. Apresenta-

ção de prestação retificadora arrolando as despesas 

omitidas como dívida de campanha assumida por partido 

político conforme a legislação de regência. Necessário, 

para ensejar a severidade da condenação com funda-

mento na arrecadação e gastos ilícitos ou em abuso de 

poder econômico que a referida omissão parcial de valo-

res, traduzida em R$ 9.563,08, tivesse acarretado descom-

passo irreversível na correlação de forças entre os concor-

rentes a cargo eletivo. Conjunto probatório insuficiente 

para comprovar as práticas ilícitas descritas na inicial. 

Condutas que não se amoldam à hipótese do art. 30-A da 

Lei n. 9.504/97. Improcedência da representação. 

4. Provimento. 

(TRE/RS - Recurso Eleitoral n 126, ACÓRDÃO de 07/06/2017, Relator(a) 

DR. EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY, Publicação: DEJERS - Diário de 

Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 99, Data 09/06/2017, Página 6).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 

2016. ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR AS CONTAS. VÍCIO NO 

PROCEDIMENTO. RECONHECIMENTO. NULIDADE DA 

SENTENÇA.

I. Segundo se extrai dos autos, houve intervenção do 

Diretório Regional da agremiação no órgão municipal, no 

ano pleito, o que, ao sentir dos representantes partidári-

os, prejudicou a devida prestação das contas, por supos-

tamente não ter sido possível reunir a documentação 

necessária.

II. Na sentença, o ilustre magistrado destacou que "foi 

apresentada tão somente a Prestação Final (artigo 45 c.c. 

artigo 48 da Res. 23463/16), sem qualquer anota-

ção/lançamento, tampouco documentos que (...) permi-

tisse concluir a eventual ocorrência de erro material, seja 

do declarante, seja do próprio sistema eletrônico do E. 

Tribunal Superior". Em razão disso, optou o Juiz sentenci-

ante em julgar não prestadas as contas do requerente, 

por entender que o afastamento dos dirigentes omissos 

não possuem o condão de afastar a obrigação de prestar 

contas.

III. No parecer técnico emitido em segundo grau, opinou a 
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Secretaria de Controle Interno pela desaprovação das 

contas, por vislumbrar sua prestação, não obstante existi-

rem diversas irregularidades.

IV - Nessa linha, tendo a sentença e o parecer técnico 

caminhado em direções opostas e sem antecipar qual-

quer juízo de valor acerca de qual das posições seria a 

mais adequada, é certo que, ao longo da instrução, dei-

xou-se de intimar requerente para suprir as irregularida-

des, o que, em tese, contraria o disposto no artigo 64 da 

Resolução TSE m.º 23.463/15.

V - Nesse esteio, é expresso o artigo 64 de que "havendo 

indício de irregularidade (...) a Justiça Eleitoral pode requisi-

tar diretamente (...), bem como determinar diligências 

específicas para a complementação dos dados ou para o 

saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos 

documentos ou elementos que devem ser apresenta-

dos". Não poderia, portanto, o Juízo de primeiro grau 

prolatar sentença sem franquear à parte o complemento 

e saneamento das irregularidades, independentemente 

da extensão maior ou menor das falhas encontradas.

VI - Conhecimento, de ofício, de vício no procedimento 

realizado em primeira instância, e determinação de anula-

ção da sentença para que seja intimado o órgão partidá-

rio para sanear suas contas, no prazo de 72 horas, na 

forma do artigo 64, §1º, da prestação de contas, da Reso-

lução TSE n.º 23.463/15.

(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL n 29469, ACÓRDÃO de 26/06/2017, Relator(a) 

ANTONIO AURÉLIO ABI RAMIA DUARTE, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça 

Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 175, Data 03/07/2017, Página 23/32).▲
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ADMINISTRADORPÚBLICO

SEÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO

Notícias

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ ESTABELECE PARÂMETROS PARA CELEBRAÇÃO 

DE COMPOSIÇÃO EM CASOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná em 22 de maio de 2017, a Resolução nº 01/2017, do Conselho Superior 

do Ministério Público do Estado do Paraná, estabelece parâmetros procedimentais e materiais a serem observados 

para a celebração de composição, nas modalidades compromisso de ajustamento de conduta e acordo de leniência, 

envolvendo as sanções cominadas aos atos de improbidade administrativa, definidos na Lei 8.429/92, e aos atos 

praticados contra a Administração Pública, definidos na Lei 12.846/13, no âmbito do Ministério Público do Estado do 

Paraná.

O compromisso ou acordos regulados pela resolução, poderão ser celebrados, tanto na fase extrajudicial, quanto na 

fase judicial, com as pessoas, físicas ou jurídicas, investigadas pela prática dos atos de improbidade administrativa, 

definidos na Lei 8.429, de 02.06.1992, e dos atos praticados contra a Administração Pública, definidos na Lei 12.846, de 

01.08.2013.

A iniciativa para a celebração do termo de ajustamento de conduta ou do acordo de leniência caberá ao Ministério 
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Público ou ao responsável pelo ilícito. A qualquer momento que anteceda a celebração do termo de ajustamento de 

conduta ou do acordo de leniência, a pessoa proponente poderá desistir da proposta ou o Ministério Público poderá 

rejeitá-la. 

Em caso de descumprimento, haverá: i) perda dos benefícios pactuados; ii) vencimento antecipado de parcelas não 

pagas, com execução do valor devido, bem como iii) será instaurado ou retomado procedimento referente aos atos e 

fatos incluídos no acordo, ou ajuizada ou retomada a ação civil pública, conforme o caso, sem prejuízo de utilização 

das informações prestadas e dos documentos fornecidos pelo responsável pelo descumprimento da composição.

Cumpridas as condições estabelecidas, o compromisso ou acordo será declarado definitivamente adimplido median-

te ato do membro do Ministério Público. Se o compromisso ou o acordo tiver sido firmado no âmbito de inquérito civil 

ou procedimento preparatório, satisfeitas todas as cláusulas, deverá o membro do Ministério Público promover seu 

arquivamento perante o Conselho Superior do Ministério Público.▲

SERVIDOR PÚBLICO NÃO PODE ADVOGAR CONTRA AUTARQUIA QUE O REMUNERA

Servidor público não pode exercer advocacia contra o ente público que o remunera. A decisão é da 2ª Vara Federal do 

Tocantins, que negou mandado de segurança de um servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra) solicitando a reativação do controle de recepção prévia no edifício onde trabalha.

Segundo o servidor, que trabalha atendendo ao público interessado na obtenção de certificados de imóveis rurais, a 

desativação do controle prévio do acesso às dependências do prédio havia tornado o local inseguro para o trabalho.
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CONSTITUIÇÃO PERMITE CONTRATAR ADVOGADO  SEM LICITAÇÃO, DIZ PARECER DA PGR

A Constituição Federal permite que escritórios de advocacia sejam contratados pelo poder público sem licitação, 

afirma a Procuradoria-Geral da República, em manifestação na Ação Declaratória de Constitucionalidade 45. Para a 

PGR, a contratação sem concorrência deve ocorrer apenas “quando o interesse público for tão específico e peculiar 

que não possa ser atendido” adequadamente pelos servidores à disposição.

Entretanto, a Advocacia-Geral da União alertou que, legalmente, o impetrante não poderia, enquanto servidor do 

Incra, processar a autarquia. Isso porque ele estava advogando em causa própria no mandado de segurança, e o arti-

go 30 do Estatuto da Advocacia veda expressamente que uma pessoa atue contra a Fazenda Pública que a remunera.

Os procuradores federais também argumentaram que a ação não tinha mais razão de ser, uma vez que o Incra já 

havia restabelecido o controle prévio de entrada no prédio do servidor e que, além disso, o Incra estava adotando uma 

série de medidas para reforçar a segurança no local, incluindo uma licitação para instalar vigilância monitorada.

A 2ª Vara Federal do Tocantins acolheu a fundamentação apresentada pela AGU e extinguiu a ação sem resolução do 

mérito, em razão da ausência de capacidade postulatória da parte autora.▲
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A PGR também lista condicionantes que, segundo o órgão, garantiriam a inexigibilidade de licitação para contratar 

bancas. Detalha que a contratação direta, sem pregão público, depende da “falta de quadro próprio de advogados 

públicos ou inviabilidade de representação judicial por parte destes” e da singularidade do trabalho a ser feito e moti-

vação específica. O parecer defende também que a banca escolhida cobre preço de mercado pelo serviço a ser feito.

Esses tópicos foram elencados em 2014 pela 1ª Turma do STF, que seguiu voto do ministro Luis Roberto Barroso.

O tema é controverso e está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 45 e no Recurso Extraordinário 

656.558, que teve repercussão geral reconhecida. O único voto proferido até agora nessa ação foi o do relator do 

caso, ministro Dias Toffoli. E segundo o entendimento dele, é possível contratar advogados sem licitação, mesmo 

que o ente público ou federativo tenha procuradores em seus quadros. Essa contratação, porém, deverá ser justifi-

cada por necessidade real.

Assim como a PGR, a Advocacia-Geral da União entende que só podem ser contratados sem licitação serviços jurídi-

cos “de natureza singular” ou que exijam “notória especialização”. “Não se enquadram nesse caso aqueles serviços 

de advocacia comuns, isto é, cujo grau de singularidade e complexidade não se revelem idôneos para autorizar o 

abandono da observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração”, diz a instituição, em manifestação enviada ao STF.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil argumenta que a Lei de licitações permite a contratação. Segundo a OAB, o inci-

so V do artigo 13 determina que o “patrocínio ou defesa de causas jurídicas e administrativas” é um serviço “técnico 

especializado”. Complementou que o inciso II do artigo 25 define que “é inexigível a licitação” para a contratação dos 

serviços técnicos descritos no artigo 13.▲
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  

AÇÃO  DE  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  LEI  

8.429/1992.  CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 

REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELO STF. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO NO STJ.  DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1.  Desnecessidade  de suspensão do feito por ter sido 

reconhecida a repercussão  geral,  nos  autos  do ARE 

683235/PA (reautuado como RE 976566),  do  tema  relati-

vo  à  possibilidade  de  processamento  e julgamento de 

prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com 

fundamento na Lei 8.429/1992 (Tema 576).

2. O sobrestamento do processo em decorrência da 

admissão de Recurso Extraordinário  sob  o  regime  da  

Repercussão  Geral  pelo Supremo Tribunal Federal não 

deve ser acolhido, pois, até a presente data, o relator  do  

referido  Recurso  Extraordinário  não proferiu decisão 

determinando  a  suspensão de todos os processos que 

tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5º, 

do CPC/2015.

3.  Portanto,  deve ser observada a jurisprudência do STJ, 

segundo a qual  o  reconhecimento  da repercussão geral 

pelo STF não impõe, em regra, o sobrestamento dos 

Recursos Especiais pertinentes.

4. In casu, o acórdão embargado concluiu: a) cuida-se, na 

origem, de Ação  de Improbidade Administrativa proposta 

pelo Ministério Público estadual  contra  o  ora  recorrente,  

objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, 

consistente na contratação de servidores sem concurso 

público; b) o entendimento do STJ é no sentido de que, 

para que  seja  reconhecida  a tipificação da conduta do 

réu como incurso nas  previsões  da Lei de Improbidade 

Administrativa, é necessária a demonstração  do  elemen-

to subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os  tipos 

previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas 

hipóteses do artigo 10; c) com efeito, a contratação irregu-

lar sem a realização  de  concurso  público  pode  se carac-

terizar como ato de improbidade administrativa previsto 

no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para  tanto,  é  imprescin-

dível  a  demonstração  de  dolo, ao menos genérico,  do  

agente;  d)  na hipótese em exame, a Corte de origem, 

embora  tenha consignado que era prescindível a 

Jurisprudência ADMINISTRADORPÚBLICO
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demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu 

expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se  em  

dissonância  da  Legalidade,  visto  que  agiu  em desobe-

diência  aos princípios norteadores do direito administrati-

vo, em  desacordo  com  o  interesse público, tão-somente 

favorecendo os servidores  contratados  ilegalmente"  (fl. 

1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do 

elemento doloso.

5.  A Turma  desproveu  o  apelo com fundamento claro e 

suficiente, inexistindo   omissão,   contradição   ou   obscu-

ridade  no  acórdão embargado.

6.  Os argumentos do embargante denotam mero incon-

formismo e intuito de  rediscutir  a  controvérsia,  não se 

prestando os aclaratórios a esse fim.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp 1512085/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017). ▲
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