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Porto Alegre, 6 de março de 2020. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 13.464/2020. 
 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita análise Projeto 
de Lei nº 93/2020, que autoriza o Município de Carazinho a conceder incentivo através 
da Política de incentivo ao Desenvolvimento Económico e Social, instituída pela Lei 
Municipal n° 7.933/15, para apreciação sob regime de urgência, solicitando orientação 
se é possível sua aprovação em razão de 2020 ser ano eleitoral. 
 
 
 
II. Em face da legislação eleitoral, importa ressaltar que no ano que que se 
realizam eleições algumas condutas de agentes públicos, servidores ou não, são 
proibidas, a fim de proteger o equilíbrio da disputa junto ao pleito. Portanto, destaca-
se que o bem jurídico a ser tutelado pelas vedações, presentemente comentadas, é o 
equilíbrio da disputa, e não as eleições, como um todo. Daí o pressuposto de que o 
fato de haver eleições não pode ser interpretado como um “congelamento” dos 
órgãos e agentes governamentais. 

 
Assim, diante de um procedimento a ser adotado, é fundamental que a 

administração pública, por seus gestores, apure se o resultado terá potencial para 
interferir no resultado da eleição. Se a motivação do ato a ser implementado não se 
relacionar com o pleito, mas justificar-se por medidas de natureza administrativa, 
operacional, funcional ou fiscal, dentro de um contexto de planejamento 
governamental, amparado no interesse público, sem caráter episódico ou eventual, 
mas alicerçado nos princípios da gestão pública, especialmente o da eficiência (CF, art. 
37), não se cogita de proibição. 

 
Essa lógica consta expressamente no caput do art. 73 da Lei Federal nº 

9.504, de 1997 (Lei das Eleições), onde é referido: 
 

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: 

 
Nota-se que as condutas vedadas são aquelas que hospedam 

“tendência a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 
eleitorais”. O ponto a ser preservado é o equilíbrio da disputa eleitoral, mesmo que 
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ela não alcance mandatos locais. 
 
A orientação, por consequência, é de que o agente público, na 

motivação do ato que decide praticar, demonstre, de forma exaustiva, com dados e 
com outros elementos de natureza formal e material, que a medida a ser 
implementada é necessária para atender o interesse público, a qualidade da gestão, 
integra-se a um processo de planejamento governamental e não possui qualquer 
aproximação com o evento “eleições”. 

 
O que se define como proibido é o uso incentivos fiscais, ou distribuição 

de bens em ano eleitoral, “como mera liberalidade do poder público”. Essa é a prática 
vedada, passível de responsabilização do agente público que lhe der causa, não só no 
campo eleitoral, mas também quanto à configuração de improbidade administrativa, 
se restar comprovada a deliberada intenção de, mesmo veladamente, agregar 
vantagem ilícita. 
 
 Neste sentido dispõe o § 10 do art. 73 da Lei no 9.504, de 1997, 
parágrafo, esse, que não pode ser interpretado fora do contexto do artigo que integra 
(das vedações que visam proteger o bem jurídico que é o equilíbrio da disputa 
eleitoral). Disciplina a norma: 
 

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:  
[...]  
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida 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. (Grifou-se) 

 

A vedação prevista na norma, portanto, perdura durante todo o ano da 
eleição e é dirigida a Administração Pública, sendo vedada a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefício.  
 

O Tribunal Regional Eleitoral do RS entende, na resposta dada à 
Consulta 42008, que “a vedação prevista no dispositivo em tela [art. 73, § 10, da Lei no 
9.504/1997] não incide sobre programas de desenvolvimento econômico, exceto se a 
ação administrativa servir de pretexto para a promoção de candidato, partido ou 
coligação”. Neste mesmo sentido a decisão do Recurso Eleitoral n 45.462: 
 

2. Em ano eleitoral, é proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de 
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calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. No 
caso, instituído por lei o Programa Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social para a concessão de benefícios a empresas locais, 
mediante valores e imóveis. Todavia, os encargos exigidos pela 
Administração Pública para a concessão dos incentivos retira o caráter 
gratuito dos benefícios concedidos. Política de desenvolvimento econômico 
que já era adotada, inclusive em anos não eleitorais. Não configurada a 
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, tampouco 
ocorrência de abuso de poder. (RE - Recurso Eleitoral n 45462 - 
Soledade/RS) (Grifou-se) 

 

 O TSE enfatiza em seus julgados o elemento “eventual” como 
determinante para a configuração de vedação de conduta:  
 

Não caracteriza abuso de poder político a redução de imposto para um setor 
econômico se não se trata de ato episódico da administração, mas se insere 
no contexto de planejamento governamental, fundado em estudos técnicos 
que evidenciam a viabilidade da concessão de benefícios fiscais, sem 
prejuízo ao erário (RO nº 733/GO). 

 
 Conforme José Jairo Gomes1, a previsão das condutas enumeradas no 
art. 73, da Lei nº 9.504/1997 se tratam de tipos meramente exemplificativos, por isso, 
é possível que, mesmo não sendo a conduta praticada pelo agente, enquadrada 
dentre aquelas expressamente previstas na Lei, acabe por caracterizar o abuso de 
poder ou abuso de autoridade. Vejamos: 

 
[...] Observe-se, desde logo, que, para a configuração de abuso de poder 
político, o rol legal de condutas vedadas previstas naqueles artigos não é 
numerus clausulus, mas meramente exemplificativo; pode-se mesmo dizer 
que o abuso de poder político é gênero, do qual são espécies as condutas 
vedadas. Por razões óbvias, as condutas proibidas lá discriminadas também 
configuram improbidade administrativa, conforme prescreve o artigo 11, I, 
da Lei nº 8.429/92, já que ferem igualmente os princípios regentes da 
Administração Pública; é isto, aliás, o que está dito no §7º do artigo 73 
daquela norma.  

 
Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do 

poder político ou de autoridade insculpido no art. 22, caput, da Lei Complementar n° 
64/90, caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e 
em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade e a legitimidade da 
disputa eleitoral em benefício de candidatura própria ou de terceiros3, ensejando, 
ainda, à inelegibilidade, nos moldes do art. 1º, inciso I, “j”, da mesma Lei 
Complementar. 

 

                                           
1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2019 
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Ademais, a conduta decorrente do abuso de poder ou de autoridade, na 
seara eleitoral, é passível de investigação judicial, consoante procedimento previsto 
nos incisos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, com a possibilidade, se o 
responsável ou beneficiário da conduta for candidato, de ser cancelado o registro ou 
diploma obtido em razão do pleito.   

 
No que tange aos bens públicos, móveis ou imóveis, no caso de venda 

subsidiada ou de outorga de uso desses bens públicos, desde que não seja gratuita, 
não incidirá a norma. Neste mesmo sentido a decisão do Recurso Eleitoral n 45462: 
 

2. Em ano eleitoral, é proibida 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. No 
caso, instituído por lei o Programa Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social para a concessão de benefícios a empresas locais, 
mediante valores e imóveis. Todavia, os encargos exigidos pela 
Administração Pública para a concessão dos incentivos retira o caráter 
gratuito dos benefícios concedidos. Política de desenvolvimento econômico 
que já era adotada, inclusive em anos não eleitorais. Não configurada a 
conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, tampouco 
ocorrência de abuso de poder. (RE - Recurso Eleitoral n 45462 - 
Soledade/RS) (Grifou-se) 

 
 
 
III. São as considerações que se julga relevantes em face do questionado, 
sendo que no que tange aos bens públicos imóveis, no caso de concessão de uso de 
bens em face de programa de incentivo, em que são previstas contrapartidas do 
beneficiário, possível a sua realização no ano em que se realizam eleições, nos termos 
da jurisprudência acima colacionada, desde que a legislação local venha sendo 
executada pela administração municipal em exercícios anteriores e se demonstrado o 
cumprimento destes procedimentos pelo Poder Executivo, entende-se viável a 
aprovação do projeto de lei, por não conter vícios formais nem materiais. 
 

O IGAM permanece a disposição. 
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