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sOBRE A POssIBILIDADE DE 
DOAçãO DE BENs EM ANO 
ELEItORAL

gian Paolo gasparini

Procurador do Município de São Paulo e ex-assessor jurídico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná.

RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta formulada pelo chefe da Divisão de 
Controle Patrimonial acerca da aplicação ou não das restrições 
contidas no artigo 73, §10, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, que estabelece normas sobre eleições, ao Tri-
bunal de Justiça do Paraná.

2. Menciona, em sua consulta, o seguinte entendimento 
exarado pela AGU:

[...] A disposição do artigo 73, §10, da Lei [Federal] nº 9.504/1997, di-
rige-se à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela 
administração pública diretamente a particulares, não afetando as 
transferências realizadas entre entes públicos. A esses casos aplica-se 
o disposto no artigo 73, VI, a, da mesma lei, vedando-se a destinação 
de bens a outros entes públicos nos três meses que antecedem o pleito 
eleitoral. Tal vedação, porém, não impede as doações realizadas entre 
entidades que integram a mesma esfera de governo, como, por exem-
plo, a doação de bem da União a uma autarquia ou fundação pública 
federal.

3. Questiona, no final, se é possível a doação de bens a enti-
dade da mesma esfera de governo que este Tribunal ou se também 
podem ser realizadas doações a “outras esferas ou até mesmo [a] 
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entidades particulares, desde que dentro das normas legais que 
regem os processos de desfazimento de bens públicos”.

4. Foram acostados ao expediente o calendário eleitoral de 
2018 e a Orientação Normativa da CNU/CGU/AGU nº 2/2016.

5. É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

6. A questão versada consiste em saber a extensão a ser 
dada às vedações previstas no artigo 73, §10, da Lei Federal nº 
9.504/1997, que dispõe, na parte que trata das “condutas veda-
das aos agentes públicos em campanhas eleitorais”:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as se-
guintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades en-
tre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gra-
tuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração públi-
ca, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência 
ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orça-
mentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público 
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e 
administrativa.

7. Inicialmente, faz-se necessária uma abordagem 
doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.

7.1. De acordo o artigo 73,  caput, do diploma normativo 
mencionado antes, estão abrangidos nas proibições elencadas 
os agentes públicos, servidores ou não. Segundo Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro, “agente público é toda pessoa física que 
presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da adminis-
tração indireta”.1 Já o § 1º dispõe, de forma explicativa: “Repu-
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ta-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos 
órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta 
ou fundacional”.

7.2. As vedações legais são impostas, de modo amplo, a 
praticamente todo e qualquer sujeito que, possuindo vínculo 
com a administração pública, pratica algum dos atos listados 
nos artigos 73 a 78 da Lei Federal nº 9.504/1997.

7.3. O caput do artigo 73 diz, ainda, ser proibido aos agen-
tes públicos, servidores ou não, condutas “tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleito-
rais”.

7.4. Na lição de Mateus Henrique de Carvalho2, “o objeti-
vo da lei das eleições ao dispor sobre as condutas vedadas aos 
agentes públicos é manter a igualdade de disputa aos cargos 
eletivos na campanha eleitoral”. Mais adiante, ressalta o autor 
que “o foco da proteção da norma proibitiva é a igualdade de 
oportunidades. A lei visa a manter certo equilíbrio de forças 
entre os candidatos, e até mesmo proteger a sociedade dos abu-
sos dos agentes públicos, pois, não sendo assim, restará fadada 
a eleição a desenfreada e irrestrita busca ou permanência do 
poder”.

7.5.Esse também é o entendimento do TSE:

Recursos especiais. Artigo 73, inciso I, da Lei [Federal] nº 9.504/1997. 
Automóvel público. Utilização. Transporte de eleitores. Fato ocor-
rido antes do período eleitoral. Conduta vedada. Descaracterização. 
Limitação temporal. Observância. Necessidade. Provimento. 
1.  As condutas vedadas previstas no artigo 73 da Lei [Federal] nº 
9.504/1997 têm por escopo proteger a igualdade de oportunidades en-
tre candidatos em campanha eleitoral. 
2. Diante da ausência de previsão expressa, para a incidência do inciso 
I do artigo 73 da Lei [Federal] nº 9.504/1997, a conduta deve ser pratica-
da durante o período eleitoral, nos três meses que antecedem o pleito, 
quando se pode falar em candidatos. 
3. Normas que restringem direitos devem ser interpretadas estrita-
mente. 
4. Recursos especiais providos. 

7.6. Aquele mesmo Tribunal não exige sequer prova da po-
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tencialidade lesiva para configuração da conduta vedada:

Ação de investigação judicial eleitoral. Candidatos a prefeito e 
vice-prefeito. Eleições de 2012. Conduta vedada. Ofensa ao artigo 275 
do Código Eleitoral. Não configurada. Preliminares de ilegitimidade 
recursal e cerceamento de defesa. Rejeitadas. Artigo 73, IV, §§ 4º, 5º e 
10, da Lei [Federal] nº 9.504/1997. Doação gratuita de bens durante o 
ano eleitoral. Inexistência. Conduta não caracterizada. Recurso espe-
cial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. 
[...]
6. No ano eleitoral, é possível a distribuição gratuita de bens, valores 
ou benefícios, desde que no bojo de programas sociais autorizados em 
lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. 
7. As condutas do artigo 73 da Lei [Federal] nº 9.504/1997 se configuram 
com a mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são ten-
dentes a afetar a isonomia entre os candidatos, sendo desnecessário 
comprovar a potencialidade lesiva. 
8. In casu, para concluir se foram perpetradas as condutas vedadas, é 
imprescindível verificar a ocorrência, ou não, de efetiva doação dos 
lotes no período vedado. [...]
[...]
10. Não é possível avaliar a gravidade das condutas tendo por esteio 
a mera presunção de que determinado pronunciamento incutiu “no 
íntimo de cada eleitor” a certeza de que receberia um dos imóveis. 11. 
Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, provi-
dos. (Recurso especial eleitoral nº 1429. Relatora: ministra Laurita 
Hilário Vaz. Publicação:  Diário da Justiça Eletrônico, tomo  170. Data: 
11/9/2014, p. 87-88)

7.7. Ressalte-se, contudo, que, mesmo não havendo neces-
sidade de prova da potencialidade lesiva ou do resultado natu-
ralístico, exige-se que o ato praticado seja, ao menos, tendente 
a afetar a igualdade entre candidatos, pois o próprio comando 
legal prevê expressamente tal requisito.

7.8. De acordo com o artigo 73, § 10, “no ano em que se 
realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da administração pública [...]”. 
Abordando a abrangência do termo “administração pública”, 
Mateus Henrique de Carvalho escreve3:

Estão envoltos na proibição tanto a administração pública direta 
quanto a administração pública indireta, esta última formada por 
autarquias, fundações públicas, consórcios públicos instituídos com 
associação pública (nova pessoa jurídica da administração pública), 
empresa pública, sociedade de economia mista.

7.9. Em ano eleitoral, a administração pública está proibida 
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de distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios (doações) 
a quem quer que seja.As únicas exceções previstas pelo legis-
lador pátrio são os “casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o 
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de 
sua execução financeira e administrativa”.

8. Realizada uma abordagem geral sobre o tema em questão, 
passa-se a analisar de que forma referidas vedações incidiriam 
nos atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

8.1. O Tribunal de Justiça é órgão estadual integrante da ad-
ministração direta. Portanto,  a priori, as proibições contidas 
no § 10 do artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/1997 lhe são es-
tendidas. Contudo, não se pode olvidar a teleologia da norma. 
Conforme já explanado, as proibições legais visam a proteger 
a lisura das eleições, mantendo o equilíbrio de forças entre os 
candidatos. O próprio dispositivo legal prevê expressamente 
que a conduta vedada tem que ser “tendente a afetar a igual-
dade entre candidatos”.

8.2. Dito isso, é inegável que para configuração do ilícito há 
necessidade de que algum candidato, mesmo que em tese, pos-
sa vir a auferir benefício com o ato. Imagine-se, por exemplo, 
uma doação de bens inservíveis feitas pelo Tribunal de Justiça 
do Paraná a uma associação sem fins lucrativos que presta 
assistência social na área de educação. Nesse caso, não figu-
rando como doador nem como donatário qualquer candidato 
ao pleito, não haveria que se cogitar de ato tendente a afetar a 
igualdade entre os concorrentes.

8.3. Do mesmo modo, eventual doação de bens pelo Tribunal 
a outro órgão estadual também não afetará a igualdade entre 
candidatos, eis que não haverá, no caso, transferência de pro-
priedade ou qualquer outro benefício a pessoa distinta.

8.4. A propósito, de acordo com o § 10 do artigo 73, fica proi-
bida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por 
parte da administração pública. Por “distribuição” entende-se 
como ato ou efeito de repartir, de dar ou fazer chegar algo a 
várias pessoas ou organizações. Assim, não havendo trans-
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ferência de bens, valores ou benefícios a outra pessoa físi-
ca ou jurídica, não haverá a prática das condutas vedadas no 
dispositivo legal.

9. Frise-se que o TSE entende que existe litisconsórcio pas-
sivo necessário entre o agente público autor da conduta vedada 
e o candidato beneficiado:

Agravo regimental no recurso especial eleitoral. Ação de investi-
gação judicial eleitoral. Cargo. Prefeito e vice-prefeito. Abuso de 
poder econômico e político. Captação ilícita de sufrágio (Lei das 
Eleições, art. 41-A). Pedido de juntada de voto divergente. Nulidade 
do acórdão regional. Não acatamento. Ratio decidendi que autoriza o 
manejo de recurso está consignado no voto vencedor. Litisconsórcio 
passivo necessário. Inexistência. Querela nullitatis. Não cabimento. 
Caracterização dos ilícitos eleitorais. Reexame de fatos e provas. Im-
possibilidade. Súmulas nº 7/STJ e nº 279/STF. 
[...]
3. Os ilícitos eleitorais de captação ilícita de sufrágio (Lei das Eleições, 
art. 41-A) e de abuso de poder econômico ou político (LC nº 64/1990, 
art. 22, XIV), diversamente das condutas vedadas aos agentes públi-
cos (Lei das Eleições, art. 73), não exigem a formação de litisconsórcio 
passivo necessário, razão por que não atraem a nulidade, por ausência 
de citação do litisconsorte necessário, reconhecida quanto aos ilícitos 
previstos no art. 73 e seguintes da Lei nº 9.504/1997. 
4. In casu, o TRE/GO reconheceu a configuração da captação ilíci-
ta de sufrágio e a participação dos agravantes na prática do ilícito, 
nesses termos: ‘No presente caso, alguns eleitores, em depoimentos 
jurisdicionados, afirmaram que, no momento da entrega, ou do ofere-
cimento, do Cheque Mais Moradia, houve o pedido expresso de votos’ 
e ‘a participação do recorrente Jurandir Augusto da Silva é bastante 
clara, uma vez que ocupava o cargo de prefeito do município (foi ele 
quem assinou o convênio do programa e, ainda, era quem, em última 
análise, gerenciava o funcionamento dos órgãos públicos municipais, 
responsáveis pela execução do benefício). Ademais, seus cabos eleito-
rais, que também eram servidores públicos municipais, compareci-
am às casas de eleitores, instando-os a se cadastrarem e/ou receber o 
benefício, entregando o Cheque Mais Moradia e pedindo voto para os 
recorrentes’. 
5. A modificação do entendimento do TRE/GO, para decidir de acor-
do com a pretensão do agravante, no sentido da não configuração da 
captação ilícita de sufrágio, e de não comprovação da participação dos 
agravantes, demanda o necessário revolvimento do arcabouço pro-
batório, providência vedada nas instâncias extraordinárias, nos termos 
das Súmulas nº 279/STF e nº 7/STJ. 
6. Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental em recurso es-
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pecial eleitoral nº 70667/GO. Relator: ministro Luiz Fux. Data de jul-
gamento: 17/3/2015. Publicação: Diário da Justiça Eletrônico, tomo 84. 
Data: 6/5/2015, p. 144-145).

Eleições 2012. Agravo regimental. Recurso especial. AIJE. Abuso de 
poder. Conduta vedada a agente público. Beneficiários. Litisconsór-
cio passivo necessário. Ausência de citação. Extinção do processo com 
julgamento de mérito. Desprovimento. 
1. Nas ações que versem sobre condutas vedadas, há litisconsórcio 
passivo necessário entre o agente público e os beneficiários dos atos 
praticados. (RO 1696-77/RR, relator ministro Arnaldo Versiani, DJe de 
6.2.2012). 
2. Na espécie, é necessário reconhecer a decadência do direito de ação 
e extinguir o processo com resolução de mérito, com fundamento no 
artigo 269, IV, do CPC, devido à ausência de citação tempestiva do 
agente público responsável pelas condutas vedadas. 3. Agravo regi-
mental não provido. (Agravo regimental em recurso especial eleitoral 
nº 113529/MG. Relator: ministro João Otávio de Noronha. Data de jul-
gamento: 5/8/2014. Publicação: Diário da Justiça Eletrônico, tomo 151, 
Data: 15/8/2014, p.146). 

10. Ora, não havendo benefício a nenhum candidato, não se 
há de cogitar sequer de justa causa para eventual ação perante 
as instâncias eleitorais.

11. Não se desconhece que em muitas oportunidades o TSE 
interpretou de forma bastante rigorosa as vedações contidas no 
§ 10, do artigo 73da Lei Federal nº 9.504/1997, como, por exem-
plo, no seguinte acórdão:

Doação de bens. Poder público.
A teor do § 10 do artigo 73 da Lei [Federal] nº 9.504/1997, é proibida 
a doação de bens em época de eleições, não cabendo distinção quan-
do envolvidos perecíveis. (Petição nº 100080. Relator: ministro Marco 
Aurélio Mendes de Farias Mello. Publicação:  DJE - Diário da Justiça 
Eletrônico, tomo 214. Data 11/11/2011, p. 54)

12. No caso acima julgado, o Ibama, autarquia federal, 
pretendia doar bens perecíveis que haviam sido apreendidos. 
Porém, o TSE entendeu que, por ser ano eleitoral, a doação não 
poderia ser realizada.
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13. Alguns anos depois (2015), o mesmo Tribunal julgou 
caso semelhante. Nessa oportunidade, houve um abrandamen-
to no trato dado ao caso. O TSE autorizou a doação de bens 
perecíveis apreendidos em razão de infração legal. Observe-se:

Consulta. Ministério Público Eleitoral. Artigo 73, § 10, da Lei Federal 
nº 9.504/1997. Alimentos perecíveis apreendidos em razão de infração 
legal. Perdimento. 
1. É possível, em ano de eleição, a realização de doação de pescados 
ou de produtos perecíveis quando justificada nas situações de calami-
dade pública ou estado de emergência ou, ainda, se destinada a pro-
gramas sociais com autorização específica em lei e com execução 
orçamentária já no ano anterior ao pleito. No caso dos programas so-
ciais, deve haver correlação entre o seu objeto e a coleta de alimentos 
perecíveis apreendidos em razão de infração legal. 
2. Consulta respondida afirmativamente. (Consulta nº 5639. Rela-
tor: ministro Gilmar Ferreira Mendes. Publicação: Diário da Justiça 
Eletrônico, tomo 194. Data: 13/10/2015, p. 84).

14. É inegável que o tema é bastante controverso, tanto na 
jurisprudência quanto no âmbito das assessorias jurídicas dos 
diversos órgãos públicos. O julgamento que resultou na Orien-
tação Normativa CNU/CGU/AGU nº 2/2016 (SEI 2819083) deu-
se porque as assessorias jurídicas dos órgãos federais estavam 
adotando entendimentos diferentes a respeito do tema.

15. Referida orientação ficou assim sintetizada:

A vedação prevista no artigo 73, §10, da Lei [Federal] nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, dirige-se à distribuição gratuita e discricionária 
diretamente a particulares, incluídas as doações com encargo e [as] 
cessões, não alcançando os atos vinculados em razão de direito subjeti-
vo do beneficiário e as transferências realizadas entre órgãos públicos 
do mesmo ente federativo ou as que envolvam entes federativos dis-
tintos, observando-se neste último caso o disposto no inciso VI, alínea 
‘a’, do mesmo artigo, que veda transferências nos três meses anteriores 
ao pleito eleitoral. Em qualquer caso, recomenda-se a não realização 
de solenidades, cerimônias, atos, eventos ou reuniões públicas de di-
vulgação, ou qualquer outra forma de exaltação do ato administrativo 
de transferência capaz de afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais.
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16. Em suma, concluiu-se que a vedação do artigo 73, § 10, 
da Lei Federal nº 9.504/1997, dirige-se somente a particulares, 
uma vez que as vedações quanto a doações a entes públicos 
foram previstas na mesma lei, que assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as se-
guintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades en-
tre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados 
e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de 
pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação 
formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento 
e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de 
emergência e de calamidade pública.

17. A Consultoria-Geral da União equiparou transferências 
voluntárias a doação de bens de valor econômico, motivo pelo 
qual interpretou que a vedação do artigo 73, §10, dirigia-se so-
mente a particulares, e a vedação do artigo 73, inciso VI, letra 
“a”, destinava-se a doações realizadas entre entes públicos. Em 
outras palavras, alargou-se a proibição contida no inciso VI, 
letra “a”, que trata de transferências voluntárias, para abranger 
também as doações e cessões. Tal interpretação se mostra te-
merária. Explica-se.

18. O artigo 25 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), ao se referir às “transferências 
voluntárias”, estabelece:

Para efeito desta Lei Complementar,  entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente 
da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destina-
dos ao Sistema Único de Saúde.
§ 1º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além 
das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
I - existência de dotação específica;
II -  (vetado);
III - observância do disposto no inciso X do artigo 167 da Constituição;
IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos 
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e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à 
prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à 
saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição 
em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade di-
versa da pactuada.
§ 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências 
voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas 
relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

19. TathianePiscitelli4 define o que são transferências 
voluntárias:

[...] A receitas transferidas [...] decorrem da transferência de recursos 
entre os entes da Federação. Portanto, diferentemente do que ocorre 
com as receitas originárias e derivadas, esses recursos decorrem não 
de uma relação que se estabelece entre Estado e particulares, mas sim 
em virtude de relação entre os entes da Federação. Referidas trans-
ferências de receitas podem ser resultantes ou do texto constitucional 
e legal – nesse caso, teríamos transferências obrigatórias – ou de mera 
liberalidade do ente, a título de auxílio – hipótese das transferências 
voluntárias, definidas no artigo 25 da LRF.

20. Transferências voluntárias são, portanto, a transferência 
de recursos entre entes estatais que não decorrem de obrigação 
imposta por lei ou pela Constituição Federal, nada tendo a ver 
com doação e cessão de bens.

21. Ao equiparar doação com transferências voluntárias, a 
Consultoria-Geral da União alargou a interpretação de uma 
norma punitiva, o que não é possível. Nesse sentido, cabe o en-
sinamento de Marcílio Nunes Medeiros5:

Diferentemente de outros conceitos do direito eleitoral, como o abuso 
de poder econômico ou político (artigo 22 da Lei Complementar nº 
64/1990), as condutas vedadas aos agentes públicos estão exaustiva-
mente descritas nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/1997. Não é possível 
o alargamento dessas normas para abarcar condutas que não foram 
consideradas expressamente pelo legislador como vedadas aos agen-
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tes públicos em campanha eleitoral. O juízo de subsunção da conduta 
à norma é feito de modo objetivo, mediante análise da presença dos 
elementos caracterizadores da conduta vedada.

22. O TSE também entende pela impossibilidade de alarga-
mento das condutas previstas nos artigos 73 a 78 da Lei Federal 
nº 9.504/1997:

Eleitoral. Agravo regimental. Reclamação. Liminar indeferida. Con-
duta vedada. Transferência voluntária de recursos dos Estados aos 
municípios. Artigo 73, VI, ‘a’, da Lei [Federal] nº 9.504/1997. Violação 
à decisão na consulta-TSE nº 1.062. Não configuração. Improcedência.
1. A transferência de recursos do governo estadual a comunidades 
carentes de diversosmunicípios não caracteriza violação ao artigo 73, 
VI, ‘a’, da Lei [Federal] nº 9.504/1997, porquanto os destinatários são 
associações, pessoas jurídicas de direito privado. 
2. A regra restritiva do artigo 73, VI, ‘a’, da Lei [Federal] nº 9.504/1997 
não pode sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva de 
seu texto [...]. 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Reclamação julgada improcedente.  (Agravo regimental na 
reclamação nº 266-classe 20-a/CE. Relator: ministro Carlos Velo-
zo. Publicação:   DJE - Diário da Justiça Eletrônico, tomo  214. Data 
11/11/2011, p. 54)

23. Portanto, esta assessoria não comunga com o enten-
dimento de que a vedação prevista no artigo 73, § 10, da Lei 
Federal nº 9.504/1997, se refere apenas a particulares. Talvez 
essa tenha sido a intenção do legislador, mas, através de uma 
interpretação literal do texto da norma punitiva, percebe-se 
que não há uma delimitação do sujeito beneficiário do ato, mas 
tão somente por parte do praticante do ato – administração 
pública.

24. Entretanto, apesar de não ser possível uma compreensão 
que alargue o sentido da norma punitiva, uma interpretação da 
sua teleologia se impõe. No direito, nenhuma interpretação da 
norma que resulte no absurdo pode ser aceita como correta.

25. O TSE, aplicando uma linha exegética da norma, decidiu 



229

PARECER  | 

Sobre a possibilidade de doação de bens em ano eleitoral

que os bens, valores, auxílios ou benefícios objetos da ve-
dação são aqueles de cunho assistencialista:

Recurso especial eleitoral. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação 
judicial eleitoral. Conduta vedada. Artigo 73, § 10, da Lei [Federal] nº 
9.504/1997. Distribuição de bens. Tablets. Programa assistencialista.
Não configuração. Continuidade de política pública. Abuso de poder 
polígico. Desvio de finalidade. Benefício eleitoral. Não comprovação. 
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Desprovimento. 
1. Na espécie, a distribuição de tablets aos alunos da rede pública de 
ensino do município de Vitória do Xingu (PA), por meio do denomi-
nado programa ‘escola digital’, não configurou a conduta vedada do 
artigo 73, § 10, da Lei 9.504/1997 pelos seguintes motivos: a) não se 
tratou de programa assistencialista, mas de implemento de política 
pública educacional que já vinha sendo executada desde o ano anterior 
ao pleito. Precedentes. b) os gastos com a manutenção dos serviços 
públicos não se enquadram na vedação do artigo 73, § 10, da Lei 
9.504/1997. Precedentes. c) como os tablets foram distribuídos em re-
gime de comodato e somente poderiam ser utilizados pelos alunos du-
rante o horário de aula, sendo logo depois restituídos à escola, também 
fica afastada a tipificação da conduta vedada, pois não houve qualquer 
benefício econômico direto aos estudantes. Precedentes. d) a adoção 
de critérios técnicos previamente estabelecidos, além da exigência de 
contrapartidas a serem observadas pelos pais e alunos, também des-
caracterizam a conduta vedada em exame, pois não se configurou o 
elemento normativo segundo o qual ‘a distribuição de bens, valores ou 
benefícios’ deve ocorrer de forma ‘gratuita’. Precedentes. 
2. O abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público, 
valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de fina-
lidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito 
em benefício de sua candidatura ou de terceiros, o que não se verificou 
no caso. No ponto, a reforma do acórdão recorrido esbarra no óbice da 
Súmula nº 7/STJ. 
3. Recurso especial eleitoral desprovido. (Recurso especial nº 55547/
PA, Relator: ministro João Otávio de Noronha. Data do julgamento: 
4/8/2015. Publicação: Diário da Justiça Eletrônico. Data 21/10/2015, p. 
19-20).

26. Esse entendimento ficou mais claro no voto do relator, 
abaixo transcrito:

O acórdão recorrido não merece retoques, porquanto alinhado com 
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com esta 
Corte Superior, a conduta vedada pelo artigo 73, § 10, da Lei [Federal] 
nº 9.504/1997 limita-se aos casos em que a distribuição de bens ocor-
ra mediante os denominados programas de natureza assistencialista. 
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Nesse sentido, cito trecho do voto proferido pelo ministro Marcelo Ri-
beiro no julgamento do REspe 282675/SC (DJe de 22.5.2012): ‘De acordo 
com a linha exegética adotada por esta Corte, os bens, valores, auxílios 
ou benefícios objetos da vedação são aqueles de cunho assistencialis-
ta, como a distribuição de animais (RO 149655/AL, DJe 24.2.2012, re-
lator ministro Arnaldo Versiani);as isenções tributárias (Cta. 153169/
DF, DJe 28.10.2011, relator ministro Marco Aurélio);a distribuição de 
bens de caráter assistencial (AgRAI 116967/RJ, DJe 17.8.2011, relator 
ministro Nancy Andrighi); a distribuição de cestas básicas (AgRREspe 
997906551/SC, DJe 19.4.2011, relator ministro Aldir Passarinho); a do-
ação de bens perecíveis (Pet 100080/DF, DJe 24.8.2010, relator ministro 
Marco Aurélio); e o repasse de valores destinados a assistência social 
(CTA 95139/DF, DJe 4.8.2010, relator ministro Marco Aurélio). De 
fato, considerando-se que a conduta vedada em exame visa proibir 
a ‘distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios’, excepcionan-
do-se essa regra geral apenas nos casos em que a distribuição ocorra 
mediante os denominados ‘programas sociais autorizados em lei e já 
em execução orçamentária no exercício anterior’, afigura-se intuitiva 
a conclusão de que o conteúdo normativo do artigo 73, § 10, da Lei 
[Federal] nº 9.504/1997 visa [a] garantir ‘a igualdade de oportunidade 
entre os candidatos’, proibindo a utilização do aparelho estatal de for-
ma a corromper uma parcela do eleitorado em maior situação de vul-
nerabilidade social, cuja liberdade de consciência para o exercício do 
sufrágio esteja mais sujeita às interferências externas’.

27. Dessa forma, uma interpretação teleológica e exegética 
da norma se impõe.

28. De acordo com a Instrução Normativa nº 1/2006, alterada 
pela Instrução Normativa nº 4/2010, o Tribunal de Justiça do 
Paraná só pode doar bens móveis que forem inservíveis. Frise-
se que não é política do Tribunal realizar doações que, sequer 
em tese, causem algum desequilíbrio no processo eleitoral.

29. As doações realizadas pelo Tribunal estão longe de se 
enquadrar em condutas de natureza assistencialista, que são as 
vedadas pelo artigo 73, § 10, da Lei Federal nº 9.504/1997, de 
acordo com o voto acima transcrito.

30. A propósito, em consulta aos sítios eletrônicos dos 
Tribunais Regionais Eleitorais, verificou-se que TRE’s vêm 
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realizando doações de bens inservíveis em anos eleitorais, seja 
a entes públicos ou a pessoas de direito privado, conforme 
documentos [...] [que se juntaram ao expediente].

31. Porém, é evidente que ainda existe grande celeuma sobre 
o tema. O próprio TSE é vacilante na sua jurisprudência, que 
por vezes aplica as vedações de forma rigorosa, e em determi-
nados casos abranda seu entendimento, como exposto acima.

32. Desse modo, considerando a divergência sobre a questão, 
as devidas cautelas devem ser tomadas a fim de que o adminis-
trador público não venha a ser penalizado futuramente por atos 
praticados, mesmo que de boa-fé.

33. Ressalte-se a impossibilidade de se realizar consulta ao 
TRE/PR, em razão do entendimento de não ser o instrumento 
adequado para dirimir questões alusivas às condutas descritas 
no artigo 73 da Lei Federal nº 9.540/1997:

Consulta. Indagação acerca da doação de bens considerados in-
servíveis durante ano eleitoral. Formulação da questão apresentando 
contornos de situação concreta. Consulente não enquadrado no con-
ceito de autoridade pública. Inobservância dos requisitos objetivos e 
subjetivos do artigo 30, inciso VIII, do Código Eleitoral. Não conheci-
mento.(CTA 2664-25.2014.6.21.6000 -TER-RS)

Consulta. Conduta vedada. Meio inadequado. Início do período eleito-
ral. Impossibilidade de apreciação. Não conhecimento.
1. As consultas sobre matéria eleitoral, quando da alçada de competên-
cia deste Tribunal Superior Eleitoral, devem ser formuladas, em tese, 
por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido 
político, sob pena de não conhecimento. 
2. A consulta não é instrumento adequado para dirimir questões alu-
sivas às condutas descritas no artigo 73 da Lei Federal nº 9.504/1997, 
máxime porque a análise do respectivo enquadramento somente se 
afigura possível por meio dos fatos que revelem as circunstâncias 
próprias e o contexto em que foram verificadas. 
3. As consultas formuladas após o início do período eleitoral, qual seja, 
o prazo para realização das convenções partidárias, resultam em pro-
nunciamento de contornos concretos, razão por que não devem ser 
conhecidas.  
4. Consulta não conhecida. (TSE. Relator: ministro Luiz Fux. Data do 
julgamento: 1º/8/2014)
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CONCLUSÃO

34. Diante do exposto, considerando que o objetivo da lei é 
a manutenção da igualdade nas disputas eleitorais, devendo o 
ato praticado ser, ao menos, tendente a afetar a igualdade en-
tre candidatos, e aplicando-se, ainda, uma linha teleológica e 
exegética da norma, esta Assessoria entende que os valores, 
auxílios ou benefícios objetos da vedação são aqueles de cunho 
assistencialista, nos moldes decididos em diversos arrestos do 
TSE. Portanto, as doações realizadas pelo Tribunal de Justiça, 
em regra, não sofrem limitação das vedações contidas no artigo 
73, §10, da Lei Federal nº 9.540/1997.

35. Entretanto, considerando a divergência jurisprudencial 
dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, bem como na 
doutrina e em diversas assessorias jurídicas de órgãos públicos, 
com as devidas cautelas, opina-se:

a) Pela possibilidade, a qualquer tempo, de doação de bens 
inservíveis a órgãos públicos estaduais, eis que não haverá, no 
caso, transferência de propriedade ou qualquer outro benefício 
a pessoa pública ou privada que possa comprometer a lisura do 
processo eleitoral.

b) Pela  impossibilidade de doações a entes municipais em 
todo o ano eleitoral.

c) Pela impossibilidade de doação a pessoa jurídica de di-
reito privado em todo o ano eleitoral.

Parecer nº 257/2018, emitido no protocolo SEI nº 0013261-29.2018.8.16.6000.      
Data: 23/4/2018.

NOTAS

1 Direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

2 As condutas vedadas de acordo com os artigos 73 a 78 da lei 9.504/1997 e seus 



233

PARECER  | 

Sobre a possibilidade de doação de bens em ano eleitoral

aspectos processuais diante das ações de combate ao ilícito eleitoral. Porto Alegre: 
Verbo Jurídico, 2014.

3 CARVALHO, Mateus Henrique de. Op. cit. 

4 Direito financeiro esquematizado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: 
Método, 2015. 

5 Legislação eleitoral comentada e anotada. Salvador: JusPodivm, 2017. 


