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O presente relatório reúne informações básicas acerca das 

normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos 
federais, que se incluem os conselhos de classe como autarquia federal, no 
âmbito das eleições Municipais, Estaduais e Federais. 

 
 

Preliminarmente, considera-se conveniente a consignação de 

que a presente manifestação toma por base os artigos da Lei nº 9.504, de 

30.09.97, que norteiam os direitos e deveres dos agentes públicos quanto à 

intervenção nas Eleições Partidárias. 

  

O principal objetivo do presente parecer é evitar a prática de atos 

dos Conselheiros do CREFONO4, que possam ser questionados como 

indevidos nesse período eleitoral, ou em relação aos quais se possa alegar 

transbordamento da ordem legalmente estabelecida para o pleito eleitoral e 

potencial influência na sua lisura. 

 

Cabe observar que a disciplina legal contida nos arts. 36-B e 73 

a 78 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), e na Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidades), mormente 

em seu art. 22, visa a impedir o uso do aparelho burocrático da 

administração pública de qualquer esfera de poder (federal, estadual, 

distrital ou municipal) em favor de candidatura, assegurando assim a 

igualdade de condições na disputa eleitoral.  

 

Os agentes públicos da Administração Federal devem ter 

cautela para que seus atos não venham a provocar qualquer desequilíbrio na 

isonomia necessária entre os candidatos, nem violem a moralidade e a 

legitimidade das eleições. 

 

Ressalte-se que, no art. 237 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, 

de 15 de julho de 1965), bem como no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 

1990, há vedação de caráter amplo e genérico para a administração pública e 

seus gestores. Trata-se da responsabilização da autoridade e do candidato na 



 
hipótese de “uso indevido, desvio ou abuso do poder de autoridade”, em 

benefício de candidato ou partido político.  

 

Isso implica que, além das hipóteses expressamente previstas 

na Lei das Eleições, a Justiça Eleitoral também tem competência para aplicar 

penalidades em casos que julgue tenha havido abuso do poder por parte de um 

agente público. 

 

De acordo com José Jairo Gomes (in Direito Eleitoral, 2017): 

“é intuitivo que a máquina administrativa não possa ser colocada a 

serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria 

completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo 

de morte a isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre 

os candidatos – e fustigar o princípio republicano, que repudia 

tratamento privilegiado a pessoas ou classes sociais.” 

 

O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que o abuso de poder 

político é “condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos pleitos e, 

também, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente 

assegurado na Constituição da República” (TSE – ARO no 718/DF – DJ 17-6-

2005); (ii) “Caracteriza-se o abuso de poder quando demonstrado que o ato da 

Administração, aparentemente regular e benéfico à população, teve como 

objetivo imediato o favorecimento de algum candidato” (TSE – REspe no 

25.074/RS – DJ 28-10-2005). 

 

De acordo com § 1º do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997:  

“Reputa-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.” 

 

Verifica-se que a definição dada pela Lei é a mais ampla 

possível, de forma que estão compreendidos:  

• os agentes políticos (Presidente da República, Governadores, Prefeitos e 

respectivos Vices, Ministros de Estado, Secretários, Senadores, Deputados 



 
federais e estaduais, Vereadores etc.); • os servidores titulares de cargos 

públicos, efetivos ou em comissão, em órgão ou entidade pública (autarquias e 

fundações);  

• os empregados, sujeitos ao regime estatutário ou celetista, permanentes 

ou temporários, contratados por prazo determinado ou indeterminado, de 

órgão ou entidade pública (autarquias e fundações), empresa pública ou 

sociedade de economia mista; 

• as pessoas requisitadas para prestação de atividade pública (p. ex.: membro 

de Mesa receptora ou apuradora de votos, recrutados para o serviço militar 

obrigatório etc.); 

• os gestores de negócios públicos;  

• os estagiários; 

 • os que se vinculam contratualmente com o Poder Público (prestadores 

terceirizados de serviço, concessionários ou permissionários de serviços 

públicos e delegados de função ou ofício público). 

 

Para melhor esclarecimento da Diretoria, cabe alertar que o 

Tribunal Superior Eleitoral entende que:  

“a configuração das condutas vedadas prescritas no art. 73 da Lei nº 

9.504/97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses se 

subsumam às hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por 

presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 

entre os candidatos no pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-

lhes a potencialidade lesiva.” (REsp nº 45.060, Acórdão de 26/09/2013, 

relatora Ministra Laurita Hilário Vaz). 

 

Destaca-se que, conforme o disposto no § 7º do art. 73 da Lei nº 

9.504, de 1997, as condutas enumeradas no referido art. 73 caracterizam 

também atos de improbidade administrativa referidos no art. 11, inciso I, da Lei 

nº 8.429, de 1992, e sujeitam-se às disposições deste diploma legal, em especial 

às cominações do art. 12, inciso III.  

 

Nesse caso, a competência para processar e julgar o ato de 

improbidade não será da Justiça Eleitoral, mas da Justiça comum (Justiça 

Federal no caso de autoridade da Administração Federal) (TSE, RO nº 

1.717.231, Acórdão de 24/04/2012, relator Ministro Marcelo Henriques Ribeiro 



 
de Oliveira). As penalidades também não são de ordem eleitoral, mas de ordem 

cível-administrativa àquele que venha a ser condenado. 

 

Este é o parecer, S.M.J.    
À consideração superior. 

 
Recife, 04 de novembro de 2020. 
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