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Parecer 33.844/2020-PRE/PE (Par/PRE/PE/WCS/4.599/2020) 

 
 
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLI-
COS. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO EM CARREATA. CONHECIMENTO 
DO AGENTE PÚBLICO. DEVER DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA-
ÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 

1. Configura a conduta vedada do art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, partici-
pação em carreata de veículo à disposição de secretaria municipal de saúde. 

2. É dever dos gestores públicos acompanhar os atos de seus secretários e 
demais subordinados, especialmente no período crítico das eleições, com a 
finalidade de prevenir utilização de estrutura administrativa em favor da pró-
pria campanha. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. 

3. Não sendo eleitoralmente grave a conduta, não é caso de cassação do re-
gistro de candidatura, mas somente de imposição de multa. 

4. Parecer por provimento do recurso. 

1 RELATÓRIO 

1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 117a Zona Eleitoral. 

Esta julgou improcedente pedido em ação de investigação judicial eleitoral promo-

vida em face de LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO e de MÁRCIO ANTONY DOMINGOS BO-

TELHO, então candidatos a prefeito e a vice-prefeito do Município de Olinda (PE). En-

tendeu o sentenciante que não houve comprovação de prévio conhecimento dos re-

presentados da participação em carreata de veículo a serviço da Secretaria de Saúde 

da prefeitura. 

2. O recorrente sustenta que: (a) a sentença admitiu participação do veículo de 

uso exclusivo da prefeitura, por meio de contrato de prestação de serviços, em carre-

ata realizada pelos recorridos; (b) o veículo foi abastecido pela prefeitura na sexta-

feira anterior à carreata, o que demonstra inequívoca intenção de sua participação 

no evento de campanha eleitoral ocorrido em 4 de outubro de 2020, um domingo; 

(c) alegação de desconhecimento dos fatos não merece guarida, pois os requeridos 
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foram os beneficiados pelo ato, sendo sua a responsabilidade, nos termos da juris-

prudência do Tribunal Superior Eleitoral. 

3. Contrarrazões apresentadas. 

4. É o relatório. 

2 DISCUSSÃO 

5. Na ação de investigação judicial eleitoral, o prazo para recurso é de três dias, 

nos termos do art. 258 Código Eleitoral.1 O recurso é tempestivo, pois a sentença foi 

publicada no Diário da Justiça eletrônico em 24 de outubro de 2020, e o recurso foi 

interposto em 27 de outubro de 2020. 

6. Nem toda prática de conduta vedada a agentes públicos caracteriza abuso de 

poder político, ante a previsão legislativa de que a conduta abusiva seja revestida de 

gravidade das circunstâncias, nos termos do art. 22, XVI, da Lei das Inelegibilidades 

(Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990). O acervo probatório mostra estar 

caracterizada conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504, de 30 de setembro 

de 1997 (Lei de Eleições), ou seja, utilização de bem público em favor de candidatos.2 

7. Não há controvérsia acerca da participação de veículo à disposição da Secreta-

ria de Saúde do Município de Olinda (PE) em carreata havida em 4 de outubro de 

2020. A discussão restringe-se ao conhecimento desse fato por parte dos investiga-

dos. 

8. Segundo o juiz eleitoral, “não há prova de conhecimento prévio pelos benefici-

ários”. Tal entendimento, porém, não deve prosperar. 

9. O atual prefeito municipal de Olinda e candidato a reeleição na época dos fatos, 

LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO, deveria naturalmente acompanhar os atos de seus 

secretários e subordinados, especialmente no período crítico das eleições, com a fi-

nalidade de evitar a todo custo utilização de qualquer estrutura administrativa em 

favor de sua campanha. Isso é o mínimo que se espera e que a lei e a Constituição da 

República exigem dos administradores probos. 

10. Esse entendimento é adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual 

é obrigação do gestor fiscalizar os atos de seus subordinados, conforme julgados a 

seguir, entre outros (sem destaque no original): 

 
1“Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três dias 

da publicação do ato, resolução ou despacho.” 
2“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes 

a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
 I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imó-

veis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; […]”. 
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ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RE-
PRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM 
SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA. ART. 73, INC. VI, B, DA LEI No 
9.504/1997. PREFEITO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDEN-
TES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 24/TSE. 
Histórico da demanda 
1. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial eleitoral que 
interpôs – em face do acórdão pelo qual [foi] mantida a condenação ao paga-
mento de multa no valor de R$ 5.320,50 ([...]), configurada a conduta vedada 
prevista no art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/1997 –, manejou agravo de instrumento 
EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO. 
2. Negado seguimento ao agravo de instrumento ante a (i) vedação do reexame 
da matéria fática, por força da Súmula no 24/TSE; e (ii) ausência de violação de 
dispositivo de lei ou divergência jurisprudencial. 
Do agravo regimental. 
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o Pre-
feito – que não se confunde, na espécie, com o beneficiário do ato – 
“tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus 
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de compe-
tência, motivo pelo qual se reconhece o seu prévio conhecimento” na 
prática de conduta vedada (AgR-REspe no 53-82/PB, Rel. Min. ADMAR GON-

ZAGA, DJe de 22.9.2017). 
4. A alteração da conclusão do TRE/GO – para considerar a existência de uma 
única veiculação, e sem fins eleitorais –, demandaria nova incursão no acervo 
fático-probatório, procedimento vedado na instância especial. Reafirmo a apli-
cação da Súmula no 24/TSE. 
Conclusão 
Agravo regimental não provido.3 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESEN-
TAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. 
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal 
oficial da prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com 
conteúdo elogioso à pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição 
contida no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o 
reconhecimento da infração o efetivo desequilíbrio do pleito e a prova do caráter 
eleitoral da conduta. Precedentes. 
2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado 
multa, pela prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, 
uma vez que, como prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de 
fiscalizar todos os atos de seus subordinados, inclusive aqueles praticados por 
delegação de competência, motivo pelo qual se reconhece o seu prévio conheci-
mento. 
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “o Chefe do Poder Executivo, na 
condição de titular do órgão em que [haja sido] veiculada a publicidade 
institucional em período vedado, é por ela responsável, haja vista que 
era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página eletrô-
nica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, 

 
3TSE. Agravo de instrumento 6449. Relatora: Ministra ROSA WEBER. Diário da Justiça eletrônico, 

tomo 153, 2 ago. 2018, p. 233. 
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Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, 
Rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010” (RO 1120-19, rel. Min. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, DJE de 9.3.2017). 
Agravo regimental a que se nega provimento.4 

11. É muito conhecida a estratégia de atribuir a terceiros responsabilidade por  

conduta vedada. O poder-dever de fiscalizar e acompanhar os atos administrativos, 

contudo, torna o agente público corresponsável pela conduta ilícita. A se acatar tese 

contrária, os beneficiados pela conduta vedada jamais seriam punidos porque, sabi-

damente, não cometem a imprudência de eles próprios utilizarem serviços públicos 

em favor de campanha eleitoral. Os terceiros, nesses casos, são sempre os que assu-

mem o papel de responsáveis, em tentativa manifesta de dissociar o ilícito da figura 

do candidato. Cabe ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral não se deixa-

rem ludibriar por esses argumentos ladinos. 

12. É igualmente comum a prática de “convocar” servidores públicos para partici-

pação em atos de campanha, o que gera desvirtuamento da ação estatal e desequilí-

brio do pleito, em ofensa a princípios fundamentais do Direito Eleitoral, como o da 

igualdade de oportunidades e da finalidade pública da atuação administrativa. 

Ocorre abuso de poder político quando a estrutura da administração pública é utili-

zada em benefício de candidatura, dada a grave ofensa aos princípios da isonomia e 

da impessoalidade (Constituição da República, art. 37, caput). 

13. Deve, portanto, ser reformada a sentença, para reconhecer prática de conduta 

vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/1997. Diante da ausência de gravidade da 

conduta do ponto de vista do resultado do pleito, não é cabível a penalidade de cas-

sação do registro de candidatura, mas somente imposição da multa prevista no art. 

73, § 4o, da Lei 9.504/1997. 

3 CONCLUSÃO 

14. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina por provimento do recurso, 

para julgar procedente em parte o pedido e aplicar a multa prevista no art. 73, § 4o, 

da Lei 9.504/1997. 

Recife (PE), 10 de dezembro de 2020. 

[Assinado eletronicamente.] 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 
Procurador Regional Eleitoral 

 
4TSE. Recurso especial eleitoral 5382. Rel.: Min. ADMAR GONZAGA. DJe, 22 set. 2017. 


