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P.A. Nº 1.18.000.001341/2018-40

RECOMENDAÇÃO Nº 30/2018

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do 

Procurador  Regional  Eleitoral  signatário,  consoante  designação  constante  na 

Portaria PGR/MPF nº 1021/2017, no exercício das atribuições previstas no art. 

127 da Constituição Federal e nos arts. 6º, inciso XX, e 77 da Lei Complementar  

nº 75/93, e:

Considerando  que o art.  73  da Lei  nº  9.504/97,  em seus 

incisos, estabelecem diversas condutas vedadas aos agentes públicos, que, por 

presunção legal absoluta, “são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades  

entre candidatos nos pleitos eleitorais”;

Considerando que constitui  conduta vedada a “distribuição 

gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  parte  da  Administração  Pública,  

exceto nos  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” (art. 73, § 10º, da Lei 9.504/97);

Considerando que  “a  instituição  de  programa  social  

mediante  decreto  não atende  à  ressalva  prevista  no art.  73,  §  10,  da  Lei  nº  

9.504/97”  e  que  “a  mera  previsão  na  lei  orçamentária  anual  dos  recursos  

destinados a esses programas não tem o condão de legitimar sua criação .” (TSE 
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-  Agravo  Regimental  em  Agravo  de  Instrumento  nº  116967,  rel.  Min.  Fátima 

Nancy Andrighi, DJE de 17/08/2011);

Considerando que  a  simples  dotação  orçamentária  (valor 

monetário autorizado na Lei de Orçamento Anual), não se confunde com a efetiva 

execução orçamentária (Lei nº 4.320/64), sendo que “a incidência da ressalva do  

art. 73, §10º da Lei das Eleições reclama a ininterrupção do programa social, ou  

melhor, uma continuidade na execução do programa entre o exercício anterior e  

o ano eleitoral.” (TRE-GO - Recurso Eleitoral nº 5699, rel. Juiz Carlos Humberto 

De Sousa, DJ de 23/10/2009) 

Considerando que “para a configuração da conduta vedada  

do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro  

ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito”  (TSE - 

Agravo  Regimental  em  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  36026,  rel.  Min.  Aldir 

Guimarães Passarinho Junior, DJE de 05/05/2011)

Considerando que  também  configura  conduta  vedada  (a) 

“ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens  

móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos  

Estados,  do  Distrito  Federal,  dos  Territórios  e  dos  Municípios,  ressalvada  a  

realização de convenção partidária”;  (b) “usar materiais ou serviços, custeados  

pelos  Governos  ou  Casas  Legislativas,  que  excedam  as  prerrogativas  

consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;” e (c) “fazer ou 

permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de  

distribuição  gratuita  de  bens  e  serviços  de  caráter  social  custeados  ou  

subvencionados  pelo  Poder  Público”,  pois  tal  conduta  afeta  a  igualdade  de 

oportunidades entre candidatos e partidos nos pleitos eleitorais (art. 73, I, II e IV, 

da Lei n. 9.504/97);
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Considerando que  “as condutas  vedadas previstas no art.  

73, I,  lI e III, da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de  

registro  de  candidatura.”  (TSE  -  Representação  nº  66522,  rel.  Min.  Antonio 

Herman  de  Vasconcellos  e  Benjamin,  DJE  de  3/12/2014;  Recurso  Especial 

Eleitoral  nº  26838,  rel.  Min.  José  Antônio  Dias  Toffoli,  DJE   de  20/5/2015; 

Recurso  Ordinário  nº  643257,  rel.  Min.  Fátima  Nancy  Andrighi,  DJE  de 

02/05/2012),  e  que  também “a  configuração  da  prática  da  conduta  vedada  

prevista no inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições não está submetida a limite  

temporal  fixo  ou  à  existência  de  candidaturas  registradas  perante  a  justiça  

eleitoral” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 71923, rel. Min. Henrique Neves da 

Silva, por unanimidade, DJE de 23/10/2015);

Considerando que  os  programas  sociais  devem  ser 

executados de forma impessoal (art. 37 da Constituição Federal), sem vinculação 

direta  ao  gestor  público  em  atos  de  cadastramento  de  beneficiários  ou  de 

propaganda institucional, de forma a denotar uso promocional;

Considerando que  a  participação  ativa de  pré-candidatos, 

notórios ou não, em eventos de execução de programa social (doação de bens 

ou  prestação  de  serviços  gratuitos  ou  subvencionados),  tal  como  proferindo 

discurso  e/ou  participando  da  entrega  ou  interferindo  nos  trabalhos 

pessoalmente, conjugado com a circunstância temporal da proximidade do pleito, 

pode caracterizar uso promocional, ou seja, a conduta vedada prevista no art. 73, 

IV,  da  Lei  n.  9.504/97  (TSE  -  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  71923,  rel.  Min. 

Henrique Neves da Silva, DJE de 23/10/2015);

Considerando que os  eventos institucionais realizados pelo 

Poder Público, não podem ser utilizados para o benefício e mera promoção de 

eventuais pré-candidatos, especialmente quando não possuam qualquer vínculo 

e/ou ligação direta com o objeto do evento, e em período próximo às eleições, 

3
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás - Procuradoria Regional Eleitoral

Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes
Goiânia – GO – CEP: 74.884-120 – Fone: (62) 3243-5400



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

sendo de rigor para evitar-se seu eventual desvirtuamento abusivo e prática de 

conduta  vedada  que  sejam  observadas  as  regras  de  protocolos  formais 

instituídos para as solenidades oficiais (v.g. Decreto nº 70.274/1972, que aprova 

as normas do cerimonial público e a ordem de precedência da Presidência da 

República);

Considerando que  “constitui  captação  de  sufrágio  (...)  o  

candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe  

o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou  

função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição bem como  

praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o  

voto” (art. 41-A da Lei 9.504-97);

Considerando ainda  que  toda  atuação  da  administração 

pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37 da Constituição Federal);

Considerando  que as referidas condutas vedadas também 

podem  caracterizar  abuso  de  poder  político  e  econômico  dependendo  da 

gravidade (art. 22, XVI, da LC 64/90), sendo que (i) “consoante a jurisprudência  

do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  inexiste  óbice  a  que  o  abuso  de  poder  seja  

reconhecido com base em condutas praticadas ainda antes do pedido de registro  

de candidatura ou do início do período eleitoral” (TSE - Agravo Regimental em 

Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Desig. Min. João Otávio De Noronha, DJE 

de 02/06/2015); e que (ii) “é desnecessário, em AIJE, atribuir ao réu a prática de  

uma conduta ilegal, sendo suficiente o mero benefício eleitoral angariado com o  

ato  abusivo  e  a  demonstração  da  gravidade  da  conduta”  (TSE  -  Recurso 

Ordinário nº 406492, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJE de 13/2/2014);
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RESOLVE expedir recomendação ao Exmo. Sr. Governador 

do Estado de Goiás, JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR, com fulcro no art. 

6º, inciso XX, da LC 75/93, para que: 

I) abstenha-se  de  executar  programas  sociais  que  não 

estejam previstos em lei ou que não tenham sido executados 

no ano de 2017, salvo nos casos de calamidade pública ou 

de estado de emergência;

II) observe na execução de programas sociais os princípios 

constitucionais da Administração Pública, mediante a adoção 

de processos seletivos isonômicos,  públicos, transparentes, 

objetivos e impessoais,  formalizados no bojo de processos 

administrativos, notadamente na hipótese de cadastramento 

e inclusão de novos beneficiários;

III) previna  a  ocorrência  de  desvio  de  finalidade  e  uso 

promocional dos programas sociais, tal como a participação 

ativa de pré-candidatos em eventos relacionados a execução 

de programa social na qual seja feita a entrega de bens ou 

vantagens  aos  beneficiários,  reiterando-se  nesse  ponto  os 

termos da Recomendação nº 24/2018;

iv) nos  eventos  institucionais  realizados  pelo  Governo  do 

Estado  de  Goiás,  até  a  realização  das  eleições  de  2018, 

sejam  observadas,  com  rigor,  as  regras  protocolares 

instituídas  para  as  solenidades  oficiais  estabelecidas  no 

Decreto nº 70.274/1972, que aprova as normas do cerimonial 

público  e  a  ordem  de  precedência  da  Presidência  da 

República, notadamente a fim de evitar-se o desvirtuamento 
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de solenidades oficiais para a indevida promoção pessoal de 

pré-candidatos  que  sequer  tenham  qualquer  vínculo  ou 

relação com o objeto do evento oficial;

v) adote  as  providências  administrativas  que  entender 

cabíveis  para  prevenir  a  ocorrência  de  ilícitos  eleitorais 

relacionados  à  prática  de  condutas  vedadas  em  geral 

previstas  nos  incisos  do  art.  73  da  Lei  nº  9504/97, 

notadamente quanto a execução de programas sociais (art. 

73, I, IV e § 10º, da Lei nº 9.504/97), bem como para prevenir 

a  prática  de  captação  de  sufrágio  (art.  41-A  da  Lei  nº 

9.504/97) e/ou abuso de poder político (art.  22, XVI, da LC 

64/90).

Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.

Goiânia, 07 de maio de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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