
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO - 6059113

 

Trata-se  do  PAe-SEI  n.º  0008637-05.2017.4.01.8010,  instaurado  no  interesse  do
desfazimento de bens móveis antieconômicos e irrecuperáveis da SSJ de Santarém/Pa, nos termos da
Portaria SJ Diref 430 (5018428), de 30.10.2017, publicada no Boletim Eletrônico de Serviço da 1ª
Região, de 31.10.17, ante a solicitação constante no Ofício STM-DISUB n.º (5005591), cuja relação de
bens encontra-se juntada sob o n.º 5645235.

A  fim  de  verificar  a  regularidade  do  referido  feito,  a  Asjur  emitiu  o  parecer
(5969652), transcrito abaixo:

(...)

Vêm os autos a esta unidade para verificação do procedimento de doação de bens inservíveis para  a
Subseção Judiciária de Santarém/PA.

Com relação à sugestão da comissão especial de desfazimento sobre o descarte de 5 (cinco) estantes
presentes no termo de responsabilidade (5001299), esta ASJUR em nada se opõe à providência constante
do art. 16 Do Decreto 99.658/90, dada a impossibilidade da doação, na ótica desta unidade, no decorrer de
ano em que houver eleição para cargo político da Federação.

A esse respeito, esta Assistência Jurídica ratifica seu entendimento no sentido da impossibilidade de
doação de bens em ano eleitoral, conforme vedação contida no § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97, in
verbis:

“Art. 73. (...)

§ 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.”

Tal vedação é corroborada por julgados oriundos do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, já aduzidos por
esta unidade ao analisar outros processos de mesma natureza.

Ante o  exposto,  e considerando o princípio dalegalidade a que se vincula o  ato  administrativo,  esta
Assistência Jurídica manifesta-se contrária à doação de bens em ano eleitoral. 

(...) (destaques nossos)

No  mesmo  sentido,  manifestou-se  a  Secad  conforme  despacho  SJPA-SECAD
(5969982), in verbis:

(...)

Tratam os autos de alienação de bens móveis, entre os quais materiais de informática, pertencentes à
Subseção Judiciária de Santarém.

O parecer da ASJUR ressalta a vedação de doações de bens em ano eleitoral, tendo como base a vedação
inserida no § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97 (5969652).

Quanto à proibição de desfazimento de bens em ano eleitoral, esta Secad se manifestou, em processo com
o  mesmo  objeto,  não  comungando  da  interpretação  da  ASJUR  quanto  a  restrição  absoluta  de
desfazimento em ano eleitoral, por entender que a proibição se refere tão somente a ações assistencialistas
a entes particulares (5805714). Na ocasião, a SECAD ainda trouxe aos autos o entendimento adotado pela
Advocacia Geral  da União, através de sua Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº  002/2016, que
traduz integralmente essa interpretação, utilizada então como fundamento.

É importante ressaltar  que,  no âmbito  do próprio  Poder  Judiciário  Federal  e  dos Ministério Público
Federal e do Trabalho, dita "vedação" não vem sendo observada, visto que, repetidamente, vem sendo
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divulgados no SIAFI avisos de doação/desfazimento de bens por Órgãos pertencentes aquelas Instituições,
tais como os que constam do processo nº 0010280-95.2017.4.01.8010.

Assim, entende esta SECAD na possibilidade de continuidade do procedimento em relação a doação
à Universidade do Estado do Pará - Santarém, com a respectiva confecção do termo competente.

Entretanto,  em relação a doação dos bens à Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento dos
Recursos da Amazônia - SEARA, esta SECAD sugere que se aguarde o final do exercício/2018, eis que a
Associação demonstra ter por fim o caráter assistencial, conforme Estatuto Social da entidade (5768722),
enquadrando-se nas vedações previstas pela Lei Lei 9.504/97, corroborada pela Orientação Normativa
CNU/CGU/AGU nº 002/2016.

(...) (destaques nossos)

Todavia, não obstante a manifestação da Secad 5969982, a Orientação Normativa
CNU/CGU/AGU nº  022/2016 tem caráter  orientativo  dirigido  sobretudo ao  Poder  Executivo,  não
vinculando o Poder Judiciária. Ademais, em homenagem ao princípio da legalidade, entendo prevalece
no particular  o  posicionamento da Asjur  lastreado no  entendimento  do egrégio  Superior  Tribunal
Eleitoral, segundo o qual a regra proibitiva no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997 não comporta exceção.
Vejamos ementa dos arestos daquela Corte:

DOAÇÃO DE BENS - ANO ELEITORAL. A teor do disposto no
artigo 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997, é proibida a doação de bens no
ano em que se realizarem as eleições.
(Petição nº  100080, Resolução de ,  Relator(a)  Min.  Marco Aurélio
Mendes  De  Farias  Mello,  Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça
eletrônico, Data 24/08/2010, Página 110)

DOAÇÃO DE BENS - PODER PÚBLICO. A teor do § 10 do artigo
73 da Lei nº 9.504/1997, é proibida a doação de bens em época de
eleições, não cabendo distinção quando envolvidos perecíveis.
(Petição nº 100080, Acórdão, Relator(a) Min. Marco Aurélio Mendes
De  Farias  Mello,  Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,
Tomo  214, Data 11/11/2011, Página 54)

Por oportuno, a Asjur TRF1 no Processo Sei  0011374-45.2016.4.01.8000, no Parecer
5482650,  também  exarou  entendimento  no  sentido  de  que  o  TSE  é  firme  ao  determinar  que  a
distribuição gratuita de bens em ano eleitoral só é permitida no caso das exceções legais, de modo que
se as doações pretendidas não se relacionarem à calamidade pública, emergência ou programas sociais
previamente  autorizados,  é  cogente  a  conclusão  pela  impossibilidade  de  se  proceder  doações,
concluindo-se que a vedação contida no § 10 do art. 73 da Lei 9.504/1997 se aplica a desfazimentos de
bens mediante doação feitas pelo Tribunal.

Aliás, entendo que a referida vedação implica não só a efetiva doação propriamente
dita como também os possíveis procedimentos que conduzam a ela ou gerem algum tipo de vinculação
dos  bens,  razão  pela  qual,  em  face  da  poder-dever  de  autotutela  dos  atos  administrativos  pela
Administração Pública (Súm. 473 STF), impende seja anulado o Edital SJPA STM 5654614 e, por
conseguinte,  os  atos  administrativos  dele  consectários,  bem assim seja  suspenso o  andamento  do
presente feito até o término do ano eleitoral, após o que este deverá novamente ser submetido para
análise e manifestação da Direção do Foro.

Ante  o  exposto,  em especial  pelo óbice  legal  apresentado pela  Asjur  (5969652),
DECIDO ANULAR o Edital SJPA STM 5654614 e, por conseguinte, os atos administrativos dele
consectários, e SUSPENDER o presente PAe-SEI n.º 0008637-05.2017.4.01.8010 até o término do
presente ano eleitoral, após o que este deverá novamente ser submetido para análise e manifestação da
Direção do Foro.

Encaminhe-se o presente feito à Disub/STM e Sesap/STM, para ciência do teor do
presente decisão, para eventuais providências cabíveis a seu cargo, inclusive para ciência dos órgãos e
entidades participantes do referido edital. Oficie-se.

À Secad e ao Nucaf (sepat), para ciência.
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Publique-se.

Cumpra-se.

 

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Diretor do Foro da SJPA

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 09/05/2018, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6059113 e o código CRC 738F282E.
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