
Responsabilidades Gestoras no Último Ano de Mandato

Condutas Vedadas Legalmente

Distribuição de Bens

Vedação de Alienação de Bens em Ano Eleitoral

Sob o título de distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, em ano eleitoral, a Lei nº 9.504, de 30/09/1997 veda

a prática da alienação de bens para todo o ano em que se realiza a eleição e, não somente, ao período de campanha, definindo aqui que

período da Campanha está compreendido entre 05/04/2016 até a posse dos eleitos.

A forma pela qual a Administração Pública aliena bens públicos, sejam eles, móveis ou imóveis, dá-se pela transferência de sua propriedade a

terceiros ao fundamento do interesse público que embasa, sempre, tal procedimento.

A Constituição da República em seus art. 22, XXVII e 37, XXI prevê o instituto da alienação como sendo o procedimento a ser adotado para, a aqui

denominada, distribuição de bens, valores ou benefícios.

A Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, prevê, em seus art. 17 a 19, a forma a ser utilizada

quando da alienação de bens públicos.

Vale ressaltar como caracterizar juridicamente a distribuição de bens, valores ou benefícios. Dessa forma, são instrumentos que

possibilitam a alienação de bens públicos:

a-) venda;

b-) doação;

c-) permuta;

d-) concessão de domínio;

e-) investidura;

f-) legitimação de posse.

CARVALHO FILHO (2014) destaca que:

DOAÇÃO – É o ajuste em que o proprietário (doador) transfere a outrem (donatário) bem de seu patrimônio, a título de mera liberalidade. Esse tipo

de contrato é também de direito privado, sendo regulado nos art. 538 e seguintes do Código Civil.

[...] A Administração Pública pode fazer doação de bens públicos, mas tal possibilidade deve ser tida como excepcional e atender a interesse

público cumpridamente demonstrado. [...]

[...] São requisitos para a doação de bens públicos: (a) autorização legal; (b) avaliação prévia; e (c) interesse público justificado. [...]

Entretanto, o referido instrumento não pode ser utilizado durante o ano eleitoral, nos termos do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 – Lei

Eleitoral, exatamente porque o que se pretende, quando da realização da eleição, é a garantia e preservação da igualdade entre os candidatos, não

restando nenhuma dúvida, por conseguinte, que a doação é forma possível de ser enquadrada como sendo distribuição gratuita de bens.

O Tribunal Superior Eleitoral – TSE, acerca do tema, assim posicionou:

“Nº único: 42072-81.2009.600.0000”. Nº do processo: 36026. Relator (a): Min. Fátima Nancy Andrighi.

“[...] Assim, somente lei orçamentária específica expedida segundo o devido processo legislativo legal atenderia à ressalva da lei eleitoral.

Considero que o móvel da criação das condutas vedadas aos agentes públicos, visando salvaguardar o processo eleitoral de

interferências indevidas, restaria desatendido se se permitisse a utilização de expedientes como a instituição de fundo orçamentário genérico

e de destinação inespecífica para a entrega de bens e serviços no período vedado. Lembrando as palavras do e. Min. Ayres Britto, seria o

mesmo que conferir a determinado bem a proteção jurídica, "colocá-los dentro de uma fortaleza com paredes indestrutíveis e fechá-la

com portas de papelão" (Respe nº 28.040/BA, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 1º.7.2008)

Em ano de encerramento do mandato é Vedado:

• 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;

• 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;

Finalmente, vale ressaltar que a prática de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, pela Administração Pública, em ano eleitoral,

conforme anteriormente explicitado, configura conduta vedada pela Lei Eleitoral, especialmente em seu art. 73, § 10, configurando, com sua prática,

as condutas vedadas, independentemente da potencialidade lesiva para influenciar o resultado do pleito, bastando para tanto, a mera ocorrência

dos atos proibidos para atrair as sanções da lei.

Destacamos a exceção 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
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execução financeira e administrativa.

Assim, a administração pública deverá, quanto à DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM ANO ELEITORAL, de forma acautelatória, observar:

1-) Período de Incidência da Conduta Vedada em Ano Eleitoral na Esfera de Distribuição Gratuita de Bens, Valores ou Benefícios

• DURANTE TODO O ANO DE 2016

2-) Penalidades pelo Descumprimento à Conduta Vedada na Esfera de Distribuição Gratuita de Bens, Valores ou Benefícios

• Multa no valor de cinco a cem mil UFIR;

• Cassação do registro ou do diploma do candidato;

• Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,

pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
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