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1 – APRESENTAÇÃO. 

 

Esta cartilha tem por objetivo apresentar 

informações básicas com a finalidade de expor sobre as 

restrições impostas pela legislação eleitoral aos agentes 

públicos federais e estaduais e os seus reflexos nos 

Municípios em 2018, sem a intenção de exaurir a respeito do 

tema.  

 

Na Eleição de 2018 serão eleitos, como 

representantes do Poder Executivo, o Presidente e vice-

Presidente da República, os Governadores e os Vice-

Governadores dos Estados e do Distrito Federal; e como 

representantes do Poder Legislativo, os Senadores e os 

Deputados Federais e Estaduais. 

 

A AMM como entidade dos  Municípios responsável pelo 

apoio e assessoria aos seus filiados, tem como finalidade 

auxiliar os Municípios de Mato Grosso, e por meio da sua 

Coordenação Jurídica, elaborou o presente trabalho, com o 

escopo de dar suporte aos Prefeitos e suas assessorias 

jurídicas, na prestação de informações que contribuem na 

prestação dos serviços públicos, com a promoção do 

aperfeiçoamento nos sistemas de controle, a orientação 

necessária a boa conduta dos agentes públicos e dos servidores 

e demais cidadãos, sanando eventuais dúvidas que surjam ao 

longo do período eleitoral e que não necessitam de uma análise 

aprofundada. 

 

O principal objetivo é evitar a prática de atos por 

agentes públicos, candidatos ou não, em todas as esferas da 

federação, em especial aos agentes públicos municipais, que 

possam ser questionados como indevidos nesse período, ou em 

relação aos quais se possa alegar transbordamento da ordem 

legalmente estabelecida para o pleito eleitoral e potencial 
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influência na sua lisura, por essas razões reúne informações 

básicas constantes nas normais legais a serem observadas 

pelos agentes público no ano em que se realizam as eleições 

gerais, bem como a responsabilidades fiscais decorrentes do 

período de encerramento dos mandatos executivos. 

 

Cabe observar que a disciplina legal contida nos Ar 

ts. 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 ar t. 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. Também será 

observada a Lei de Responsabilidade (LC. Nº 101/2000), bem como as 

resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) incidentes nas Eleições 

Gerais de 2018.  

 

Cumpre esclarecer que a presente Cartilha trata de forma 

geral as condutas vedadas em período eleitoral com a finalidade de 

facilitar a orientação, apresentamos “perguntas e respostas”, tópicos, 

conteúdo de forma sintética e orientações de questões mais frequentes 

do cotidiano da Administração pública. 

 

Visando facilitar a consulta à cartilha, ela está 

dividida por temas essenciais à compreensão da matéria, com 

breves explanações das vedações no período eleitoral com as 

sanções referente a suspensão ou perda de direitos políticos, 

bem como as novidades quanto a propaganda eleitoral pela 

internet. 

 

O material desenvolvido pela Coordenação Jurídica 

constitui-se um valioso instrumento de aperfeiçoamento de gestão 

e segurança jurídica, no que diz respeito as condutas vedadas 

pelos agentes públicos com as devidas cautelas para que seus atos 
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não venham provocar qualquer desequilíbrio na isonomia necessária 

entre os candidatos, nem violem a moralidade e a legalidade das 

eleições. Nosso anseio é que o material possa levar conhecimento 

básicos da legislação eleitoral a todos os agentes públicos e 

servidores Municipais para que possam manter a preservação da 

máquina pública, cuja única e efetiva finalidade e continuar a 

servir ao bem comum da população mato-grossense. 

 

A Associação Mato-grossense dos Municípios, por meio 

da Coordenação Jurídica, estará sempre à disposição dos gestores 

públicos e seus servidores par o esclarecimento de dúvidas quanto 

à aplicação da legislação eleitoral nas situações concretas. 

 

Saudações Municipalistas 

 

Neurilan Fraga 

Presidente da AMM 

2014/2018 
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2 -  O QUE SÃO CONDUTAS VEDADAS? 

 

A norma geral que rege a conduta dos agentes 

públicos em período eleitoral está disposta no Artigo 73 a 78 

da Lei Geral das Eleições, que estabelece: “Que são proibidas 

aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 

tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 

candidatos nos pleitos eleitorais”.  A Legislação eleitoral 

prevê como punição: multa, cassação do registro ou do diploma 

e até inelegibilidade (art. 1º, inc. I, alínea “j” da Lei 

Complementar nº 64/90). 

 

Condutas vedadas é o nome dado pela Lei nº 

9.504/1997, que as considera como um conjunto de ações 

proibidas que podem interferir na lisura e no equilíbrio das 

eleições, afetando a igualdade de oportunidades entre os 

candidatos. 

 

O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento da Ação 

Cautelar nº 18692 – 02/05/2016, ressalta que “as hipóteses de 

condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 têm 

natureza objetiva. Verificada a presença dos requisitos 

necessários à sua caracterização, a norma proibitiva 

reconhece-se violada, cabendo ao julgador aplicar as sanções 

previstas nos §§ 4º e 5º do referido artigo de forma 

proporcional”. 

 

Neste mesmo sentido, há a compreensão que a mera 

prática dos atos proibidos pode ensejar a incidência de 

punição quanto à conduta vedada, não exigindo a efetiva 

capacidade de influência no resultado das eleições. Este 

elemento – potencialidade lesiva ou proporcionalidade – é 

analisado apenas para mensurar a pena a ser aplicada. 
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Conforme disposto no art. 73, § 7º, da Lei 

Eleitoral, a prática das condutas vedadas enseja, 

cumulativamente, a responsabilidade eleitoral e a 

responsabilização do agente pela prática do ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 11, inc. I, da Lei nº 

8.429/1992, que prevê as seguintes sanções: perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos 

e pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da 

remuneração percebida pelo agente.  

 

Pode haver, ainda, a cominação de responsabilidades 

administrativas se houve previsão em Lei Complementar que 

dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos do 

Estado ou Municípios. 

 

Como se vê, a preocupação do legislador é a de evitar 

que o uso da máquina pública desborde em quebra da isonomia 

na disputa eleitoral, pressuposto essencial do Estado 

Democrático de Direito. 

 

 

 

2.1 – A QUEM SE APLICA AS CONDUTAS VEDADAS? 

 

Segundo a dicção do Artigo 73, § 1º, da Lei nº 

9.504/1997, as condutas vedadas são aplicáveis a todos os 

agentes públicos, servidores em sentido estrito ou não. 

Vejamos:  

 

“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: 

 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

13 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

(...) 

 

§ 1º 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”. 

 

Este artigo 73, da Lei eleitoral traz a definição 

de servidor da forma bem ampla. Para os fins eleitoral, os 

agentes públicos podem ser divididos em três classes: 1) 

servidores públicos, 2) agentes políticos e 3) particulares 

em colaboração ou particulares colaboradores.  

 

Rememorando, estes servidores podem exercer 

atividade na Administração Pública direta ou indireta, como 

em empresas estatais, fundações ou autarquias; podem ser 

aqueles que possuem vínculo profissional com a Administração, 

levando em consideração as funções que exercem, podendo ser 

classificados em militares e civis. E, quanto ao vínculo 

jurídico são classificados em estatutários, empregados 

públicos e servidores temporários, ocupantes de cargos (ou 

empregos) efetivos ou em comissão. 

 

Os agentes políticos exercem funções de governo e 

políticas, tem como característica as funções de direção e 

orientação, normalmente com o exercício do poder de forma 

transitória (ex.: Governador, Vice-Governador, Secretários de 

Estado, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estadual e 

Deputados Distritais, Prefeitos, Secretários Municipais, 

etc).   São aqueles aos quais incumbe a formulação e aplicação 
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das diretrizes superiores traçadas pela Constituição e pelas 

Legislações Estadual, Municipal ou Distrital.  

 

Por fim, existe a categoria dos particulares em 

colaboração com a Administração, que são os agentes públicos, 

assim considerados pelo fato de exercerem funções públicas, 

de forma remunerada ou gratuita, mantendo algum tipo de 

vínculo jurídico com a União, Estado, Municípios ou Distrito 

Federal, de forma negocial ou por ato unilateral, em que pese 

manterem sua distinção como particulares. Ex.: estagiários, 

prestadores de serviço terceirizados, pessoas requisitadas 

para prestação de atividade pública, membro de Mesa receptora 

ou apuradora de votos.  

 

Vale ressaltar que as vedações previstas na Lei 

Eleitoral são aplicáveis a todos os agentes públicos, da 

Administração Pública direta ou indireta. E, conforme redação 

expressa no caput do art. 73 da 9.504/97, há a inclusão pelo 

legislador da incidência a todas as categorias de agentes 

públicos, servidores ou não. 

 

A seguir, detalharemos as condutas vedadas, 

dividindo-se segundo a pertinência de temas em: 
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3 – DAS CONDUTAS VEDADAS EM ESPÉCIE – Artigos 73,75 e 

77. 

 

3.1 - Cessão e uso de bens, serviços e servidores 

público pertencentes a Administração Pública em 

benefício de candidato, partido ou coligação. (ART. 

73, INC. II, DA LEI Nº 9.504/1997) 

 

O presente tópico versa sobre as condutas 

consistentes na utilização de bens, serviços e materiais 

públicos, pelo agente público, em detrimento da igualdade de 

condições entre os participantes do pleito eleitoral. 

 

São proibidos o uso e a cessão de bens da 

administração que configurem benefício a candidato, partido ou 

coligação. A mera cessão ou uso de bens, por si só, não 

caracteriza a conduta vedada, sendo indispensável, para sua 

configuração, que a ação seja desenvolvida em benefício de 

candidato, partido ou coligação, causando prejuízo aos demais 

concorrentes ao pleito. 

 

Tipo: 

“Art. 73.  (...) I - 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”; 

Período 
Sempre – Principalmente durante todo o ano 

eleitoral 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso I, combinado 

com Art. 77, inciso I, da Resolução nº 

23.551/2018. 

Aplicabilidade 
A todas as esferas da administração pública 

(federal, estadual e municipal). 
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Exemplo de 

Vedação:  

Disponibilizar a candidato, partido político 

ou coligação, algum bem imóvel (prédios 

públicos), ou ceder bens como veículos 

oficiais, uso de computadores, mobiliários, 

para atividades vinculadas às eleições; 

Realização de comício em bem imóvel da União 

e do Estado; 

Utilização de veículo oficial para transportar 

material de campanha eleitoral; 

Uso   de máquina reprográfica. Caso seja   

utilizada para   copiar material de propaganda 

eleitoral, incide a proibição.  (TSE, AgR – AI 

5.694/SP Rel. Min. Caputo Bastos, DJe, 

30/09/2005, p. 124); 

Utilização de bens da repartição, tais como 

celulares e computadores para fazer propaganda 

eleitoral de candidato. 

Exceção a 

Vedação:  

Cessão ou uso dos bens da Administração direta 

ou indireta para a realização de convenção 

partidária decorre do disposto no art. 8º, § 

2º da Lei. Ex: uso das instalações de prédio 

públicos, como escolas e auditórios, desde que 

não causa embaraço ao funcionamento do serviço 

público (art. 73, inc. I, da Lei nº 

9.504/1997); 

Utilização, por candidatos, coligações e 

partidos políticos dos bens de uso comum – 

como praças, avenidas, ruas; 

Utilização e uso em campanha das residências 

oficiais ocupadas pelos Chefes do Poder 

Executivo (na esfera estadual, Governador e 

Vice-Governador e nas esferas federal – 

Presidente e Vice-Presidente) candidatos à 

reeleição, para realização de contatos, 

encontros e reuniões pertinentes à própria 

campanha, desde que não tenham caráter de ato 

público (art. 73, § 2º, da Lei nº 9.504/1997); 
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Não se aplica a bem público de uso comum (ex: 

praias, parques e ruas), nem à cessão de 

prédios públicos para realização de convenção 

partidária. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade do 

ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de cinco 

a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos 

partidos políticos, às coligações e aos 

candidatos beneficiados, sem prejuízo das 

demais sanções previstas (Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder político 

ou improbidade administrativa e suspensão dos 

direitos políticos. 

 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Podem ser usados os veículos oficiais do Poder Público 

(veículos de serviço e veículos de representação) por 

candidato, partido ou coligação com fins eleitorais? R: Não. 

Os veículos oficiais também estão abrangidos na vedação 

referida no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, de modo que não 

podem ser utilizados em benefício de candidato, partido 

político ou coligação. 

 

2. Pode o agente público, quando candidato, utilizar o veículo 

oficial em atividades de campanha? R: Não. O agente público, 

quando candidato, não pode utilizar de veículo oficial, em 

atividade de sua campanha, sob pena de incorrer na conduta 

vedada. A única exceção prevista na   Lei Eleitoral diz 

respeito ao   uso, em   campanha, de transporte oficial pelo 
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Presidente da República (art. 73, § 2º), obedecido o disposto 

no art. 76 (ressarcimento das despesas). 

 

3.  Pode o veículo oficial ser usado em carreatas?  Não. A 

participação de   veículos oficiais em carreatas organizadas 

com a finalidade de promover candidato, partido político ou 

coligação, caracteriza a conduta proibida pelo art.  73, I da 

Lei das Eleições, ainda que o agente que utiliza ou autoriza 

a utilização do transporte não seja, ele próprio, candidato. 

Com efeito, deve-se ter presente que as vedações da lei não 

são restritas à figura do agente público candidato, aplicando-

se a todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente ou 

sem remuneração, em razão de 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” (art. 

73, § 1º). 

 

4. Pode ser utilizado o transporte oficial por agentes 

públicos não candidatos? R: Nessa situação, deve-se verificar 

se o uso do veículo   ocorre   em benefício da candidatura de 

um terceiro, hipótese em que restará caracterizada a conduta 

proibida, ou, simplesmente, em benefício do próprio agente 

público, dentro das prerrogativas inerentes ao cargo que 

ocupa. A título de exemplo, menciona-se precedente 

jurisprudencial em que o Tribunal Superior Eleitoral 

considerou não ter havido prática de conduta vedada por um 

agente público que, não sendo candidato, utilizou veículo   

social para   se dirigir até   o estúdio onde gravaria 

participação em programa eleitoral de um determinado candidato 

(TSE, Recurso em Representação nº 94, Acórdão nº 94 de 

02/09/1998, Rel. Min. Fernando Neves da Silva). Nesse caso, a 

Corte entendeu que o uso do transporte dera-se em benefício 

do agente público (dentro   das prerrogativas asseguradas pelo 

cargo) e não em benefício do candidato, para   quem   era   
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indiferente o modo   como   o agente se deslocaria até o local 

da gravação. 

 

5. É proibido o uso computadores da residência oficial para 

bate papo virtual do Facebook? R: Tal conduta não restou 

vedada, em que pese tenha havido votos divergentes.  Conforme 

o  TSE, não caracteriza infração  o uso  da  residência oficial 

e de  um computador para a realização de "bate-papo" virtual, 

por meio de ferramenta (face to face) de  página privada  do 

Facebook (TSE,  Rp 84.890/DF, Rel. Min. Tarcísio Vieira de 

Carvalho Neto, DJe – 184, 01/10/2014, p.30). 

 

6. É vedado a postagem de propaganda eleitoral pelo Facebook 

utilizando computador ou maquinário do poder público? R: O 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul já reconheceu 

a prática da conduta vedada no caso de servidores públicos 

que, durante o horário de trabalho, utilizaram  maquinário e 

utensílios do Poder Público  para postar propaganda eleitoral 

na rede social Facebook (TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 51725, 

Rel. Ingo Wolfgang Sarlet, j. 13/03/2013 

 

7 -  É vedada a utilização de internet e de computadores 

pertencentes à administração pública, direta ou indireta, por 

agentes públicos para realização de   postagens com conteúdo 

de propaganda eleitoral em rede social? R: A justiça eleitoral 

entende que a conduta vedada só se caracteriza mediante a 

comprovação inequívoca de que o IP (Internet Protocol) 

utilizado para postagens e compartilhamentos é o referente ao 

computador de trabalho do servidor público.  Não basta, para 

tanto, a mera suposição de que a postagem, feita no horário 

de expediente dos servidores, pressupõe o uso de equipamento 

pertencente à administração pública.  Precedente: TRE/RS, 

Recurso Eleitoral nº 380-18.2012.6.21.0096, Rel. Dr. Leonardo 

Tricot Saldanha, j. 15.05.2014). 
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8 - Propaganda eleitoral em repartições públicas. A veiculação 

de propaganda eleitoral em repartições públicas é proibida, 

tendo em vista o disposto nos arts. 37 e 73, I, da Lei 

Eleitoral. A jurisprudência do TSE é assertiva na imposição 

de multa para o caso de uso da estrutura administrativa em 

benefício de candidato (TSE, AgR-REspe nº 3527-19, Rel. Min. 

Herman Benjamin, j. 18.10.2016). 

 

Há exceção prevista, no entanto, em relação ao Poder 

Legislativo, em cujas dependências, eventual veiculação de 

propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora (Lei nº 

9.504/1997, art. 37, § 3º). 

 

9.  Pode utilizar o ônibus escolares para transporte de 

eleitores ao lançamento de candidaturas? R: Em se tratando de 

ônibus escolares privados, o Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio Grande do Sul assentou: 

 

“A contratação, pela agremiação, de 9 (nove) ônibus escolares 

para o transporte de eleitores não afronta a legislação 

eleitoral. Trazida   aos   autos a nota fiscal do serviço   

prestado (...) Não vislumbrada conduta vedada, tampouco 

configurando abuso de poder político ou econômico a utilização 

desses ônibus para o transporte de eleitores à  reunião de  

campanha (...)  (TRE/RS, Representação nº  210-54,   Acórdão   

de  08/02/2017, Rel.  Jamil Andraus Hanna Bannura, Publicação: 

DJERS – Diário de Justiça Eletrônico do TRE – RS, Data 

09/02/2017). 
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3.2 – Uso abusivo de materiais ou serviços públicos 

que ultrapassam as previsões legais (ART. 73, INC. II, 

DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

  O uso de materiais e serviços custeados pela Administração 

Pública é vedado se ultrapassar as prerrogativas que são dadas 

pelos regimentos e normas internas. Ou seja, é proibido apenas 

o abuso dessas prerrogativas. 

 

 

Tipo:  

“Art. 73. “ (...) II - usar materiais ou 

serviços, custeados pelos Governos ou Casas 

Legislativas, que excedam as prerrogativas 

consignadas nos regimentos e normas dos órgãos 

que integram”; 

Período:  

Sempre – Principalmente no ano eleitoral. 

 

É importante destacar que existe decisão do 

Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que 

essa vedação não é temporalmente limitada ao 

período eleitoral, sendo aplicável a qualquer 

momento (REspe nº 35546/2011). 

Fundamento:  

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso II, combinado 

com Art. 77, inciso II, da Resolução nº 

23.551/2018. 

Aplicabilidade:   
a todas as esferas da administração pública 

(federal, estadual e municipal). 

Exemplo de 

Vedação:  

Uso de material e serviço para envio de cartas 

aos eleitores, usar transporte oficial de 

locomoção a evento eleitoral, uso de gráfica 

oficial ou outros equipamentos para imprimir 

panfleto, livretos, calendários, como o 

objetivo de fazer promoção pessoal do próprio 

agente público ou candidato por ele apoiado, e 

por consequência, propagando eleitoral, e etc. 
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Exceção a 

Vedação:  

Não tem. 

 

Porém, a eventual utilização de materiais e 

serviços custeados pela Administração, mesmo 

nas hipóteses autorizadas pela legislação, 

deve ser efetuada com cautela e atenção 

estrita ao bom uso dos recursos públicos e à 

isonomia eleitoral. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade do 

ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de cinco 

a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos 

partidos políticos, às coligações e aos 

candidatos beneficiados, sem prejuízo das 

demais sanções previstas (Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder político 

ou improbidade administrativa e suspensão dos 

direitos políticos. 

 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Há limitações quanto ao quantitativa e qualitativos 

referente ao uso de materiais e serviços custeados pelos 

Governos ou Casas Legislativas? R: O uso de materiais e 

serviços custeados pelos Governos ou Casas Legislativas deve 

ficar adstrito às prerrogativas do cargo, tanto em termos 

quantitativos como qualitativos. Dessa maneira, não cabe a 

utilização de tais materiais e serviços para a realização de 

campanha eleitoral, mesmo quando respeitados os limites 

quantitativos previstos nos regimentos e normas dos órgãos 

públicos. Precedente: TSE, REspe nº 16.067/ES, Rel.  Min. 

Maurício José Corrêa, j. 25/04/2000; TSE, REspe nº 587-38/SP, 
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Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/08/2016. Importante frisar, 

contudo, que apenas serão consideradas vedadas as condutas 

caracterizadas pelo excesso, em razão da expressa menção legal 

(TSE, Rp 59.080/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe – 157, 25/08/2014, p. 163). 

 

2. É permitido o uso de telefone celular funcional para envio 

de mensagens SMS de cunho eleitoral por parlamentar candidato 

à reeleição em pleno exercício do mandato? Não. A utilização 

de serviço contratado com recursos públicos configura o uso 

da  máquina pública  em  campanha eleitoral, conduta que  fere  

a  igualdade de  condições entre  os  candidatos ao certame. 

Ademais, na linha de entendimento assentada no TSE, o 

ressarcimento dos gastos efetuados ao órgão público não tem o 

condão de afastar a ilicitude do ato, ficando o infrator 

sujeito às sanções fixadas em lei (TRE, AIJE 2650-41, RP 2649-

56, RP 2651-26, Rel. Des. Federal Maria de Fátima Freitas 

Labarrère, j.24.02.15). 

 

3. Pode fazer o uso da tribuna da Câmara dos Vereadores para 

a realização de discurso eminentemente político? R: Se não 

houve proveito eleitoral, nesse caso não há que se falar em 

uso indevido dos bens públicos para favorecimento de   

candidatura (TSE,   Recurso  Especial  nº  1676- 

64.2014.6.08.0000, Rel. Min. Luciana  Christina  Guimarães 

Lóssio,  j. 16/08/2016). 
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3.3 – Ceder ou usar serviço de servidor ou empregado 

público para comitê de campanha eleitoral. (ART. 

73, INC. III, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

A utilização do trabalho do servidor público ou 

empregado da administração pública em favor dos interesses 

partidários durante o expediente é proibido pela Lei Eleitoral 

em seu Artigo 73, inciso II. A proibição alcança também os 

ocupantes de cargos comissionados. 

  

Tipo:  

“Art. 73. “ (...) III - “ceder servidor público 

ou empregado da administração direta ou 

indireta federal, estadual ou municipal do 

Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para 

comitês de campanha eleitoral de candidato, 

partido político ou coligação, durante o 

horário de expediente normal, salvo se o 

servidor ou empregado estiver licenciado”. 

Período 

Desde os três meses que antecedem o pleito, ou 

seja, a partir de 7 de julho de 2018, e até a 

posse dos eleitos (cf. art. 73, inciso V, da 

Lei nº 9.504, de 1997). 

Fundamento 
Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso VI, a, 

combinado com o Art. 77, inciso VI, Alínea “A”, 

da Resolução nº 23.551/2018. 

Aplicabilidade 

a todas as esferas da administração pública 

(federal, estadual e municipal). A União está 

proibida de efetuar transferências voluntárias 

a Estados ou a Municípios, e os Estados aos 

Municípios, incluindo os órgãos da 

Administração direta e as entidades da 

Administração Indireta. 

Exemplo de 

Vedação 

Servidores ou empregados públicos trabalhando 

em campanha durante o horário de expediente; 
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Ceder servidor para atividades administrativas 

de comitês de campanha, em horário que deveria 

prestar serviço na repartição; ceder servidor 

para atividades de propaganda, durante o 

horário de expediente. 

Exceção a 

Vedação:  

Vem sendo admitido pelo TSE, que os agentes 

participem de campanha fora da jornada de 

trabalho, inclusive em período de férias. 

Servidores devidamente licenciados, fora do 

horário de trabalho ou em gozo de férias (em 

relação a esta última exceção, vide a Resolução 

TSE nº 21.854, Acórdão de 01/07/2004, relator 

Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira). 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade do 

ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de cinco 

a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos 

partidos políticos, às coligações e aos 

candidatos beneficiados, sem prejuízo das 

demais sanções previstas (Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder político 

ou improbidade administrativa e suspensão dos 

direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Qual é a interpretação que deve ser dada a expressão 'para 

comitês de campanha eleitoral? R: Tendo em vista o bem jurídico 

tutelado pela Lei Eleitoral no que tange às condutas vedadas 

(igualdade de oportunidades entre os candidatos), deve ser 

conferida interpretação ampla à expressão 'para comitês de 

campanha eleitoral'. Dessa maneira, fica vedado ceder 

servidores e empregados públicos ou usar de seus serviços para 
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a realização de quaisquer atos relacionados à campanha 

eleitoral, mesmo aqueles de caráter burocrático.  

 

Nesse sentido, Rodrigo Zilio menciona, a título de exemplo, 

vários outros atos que são abarcados pela expressão 'para 

comitês de campanha eleitoral'. São eles: 

 

“a condução de  veículos e  bens em  atividade de  campanha 

eleitoral,  o agendamento de reuniões, comícios e entrevistas, 

a participação em atos de fiscalização do processo eleitoral 

perante a Zona Eleitoral e a efetiva distribuição de material 

de propaganda”. (ZILIO, Rodrigo López. Op.cit., p. 518). 

 

O TSE é assertivo quanto à  impossibilidade de  utilização  do 

expediente de trabalho para  a realização de propagandas e/ou 

entrevistas de caráter político de funcionários públicos  

(TSE, AgR-RO nº 1379-94, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

28.11.2016). 

 

2 - Pode ocorrer a cessão de  servidores  públicos  do  Poder   

Legislativo  para  a campanha eleitoral? R: O TSE assentou que 

a proibição  é adstrita aos servidores do Poder Executivo, 

pautando-se nos princípios da tipicidade  e  da  estrita  

legalidade (TSE  626-30.201 2.6.12.0010; TSE 1196-53. 

2014.6.20.0000). 

 

3. Pode o servidor, fora do seu horário de expediente, 

trabalhar na campanha de candidato cujas ideias de 

identificam? R: Sim. Em relação ao trabalho fora do horário 

de expediente, deve-se ter presente que os servidores e 

empregados públicos são  cidadãos como  quaisquer outros,  de 

modo que, evidentemente, podem dispor de seu  tempo  livre 

como bem entenderem, inclusive  trabalhando na  campanha de  

candidato com cujas  ideias  se identifiquem.  No  entanto,  

é  oportuno   ressaltar, especialmente em relação aos 
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detentores de cargo em comissão, que a participação na  

campanha fora do  horário  de  expediente deve ser efetivamente 

espontânea. Não pode o agente público exigir, sob  pena de  

exoneração, que  os  detentores de  cargo  de confiança 

trabalhem, durante o seu  tempo  livre, na campanha eleitoral. 

Isso  porque, nesse caso, haveria um prolongamento do horário 

de trabalho (já que a prática da atividade seria compulsória), 

caracterizando a conduta proibida pelo ar t.  73,   III,  sem  

prejuízo   de   outras  eventuais   irregularidades 

administrativas. 

 

4 – A conduta do Artigo 73, III, alberga o servidor público 

cedido? R: “A conduta vedada encartada no art. 73, III, da Lei 

das Eleições reclama a cessão de servidor público ou empregado 

da Administração, bem como o uso de seus serviços, para comitês 

de campanha eleitoral de candidato, partido político ou 

coligação, durante o horário de expediente, razão por que o 

seu âmbito de proteção não alberga o servidor público cedido.” 

(Recurso Especial Eleitoral nº 76210, Relator(a) Min. Luiz 

Fux, DJE 06/05/2015); 

 

5 – Agentes políticos e servidor ocupantes de cargo 

comissionado pode participar de campanha de eleitoral de 

candidato? R: Orientamos que não. Os agentes políticos e 

servidores ocupantes de cargo em comissão, em relação aos 

quais pode haver o extravasamento do horário de expediente 

normal, se participarem de campanha eleitoral de candidato, 

partido político ou coligação, não devem fazê-lo quando 

estiverem no exercício do cargo público, nem se identificando 

como agentes públicos. 

 

6 – Prefeito pode distribuir panfletos de filha candidata a 

deputada? R: Não. “A distribuição de panfletos de propaganda 

eleitoral por prefeito em benefício da candidatura de sua 

filha ao cargo de deputado estadual afigura-se atípica para 
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os fins da conduta vedada de que trata o art. 73, III, da Lei 

nº 9.504/97, pois inexistente, no caso dos autos, o núcleo 

referente à cessão de servidor público para a campanha. 

(Recurso Ordinário nº 15170, Relator(a) Min. João Otávio De 

Noronha, DJE 19/08/2014); 

 

7 – Pode ocorre a prestação de segurança a autoridade no 

período eleitoral? R: Sim. “O uso de serviço de servidores 

públicos na campanha eleitoral não se confunde com a prestação 

de segurança à autoridade que se candidata à reeleição.” (TSE, 

AG nº 4.246, Acórdão de 24/05/2005, relator Ministro Luiz 

Carlos Lopes Madeira). 

 

 

3.4 – Uso Promocional De Distribuição De Bens E 

Serviços De Caráter Social Custeados Ou Subvencionados 

pelo Poder Público em favor de Candidato, Partido ou 

Coligação (ART.  73.  INC.  IV, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

Esta regra proíbe o uso da estrutura administrativa 

em favor de candidato, partido ou coligação, por meio da 

vinculação promocional da distribuição de um bem ou serviço 

de caráter social custeado ou subvencionado pelo Poder Público 

em benefício de qualquer desses sujeitos eleitoral. É vedado 

o uso promocional em favor de candidato 

 

Tipo: 

“Art. 73. “ (...) IV - 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”; 

Período Sempre – Principalmente no período eleitoral. 
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Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso IV, combinado 

com o Art. 77, inciso IV da Resolução nº 

23.551/2018. 

Aplicabilidade 
a todas as esferas da administração pública 

(federal, estadual e municipal). 

Exemplo de 

Vedação:  

Distribuição de cestas básicas ou qualquer 

outro bem ou serviço; 

Utilização de veículo da Prefeitura para 

ostentar propaganda eleitoral; 

“uso de programa habitacional do poder 

público, por agente público, em período 

eleitoral, com distribuição gratuita de lotes 

com claro intuito de beneficiar candidato que 

está apoiando” (REspe nº 25.890, Acórdão de 

29/06/2006, relator Ministro José Augusto 

Delgado). 

Exceção a 

Vedação:  
Não tem. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade 

do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de cinco 

a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos 

partidos políticos, às coligações e aos 

candidatos beneficiados, sem prejuízo das 

demais sanções previstas (Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma ( Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder político 

ou improbidade administrativa e suspensão dos 

direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Para o TSE o que significa “Uso promocional” na distribuição 

de bens e serviços? R:  Conforme   jurisprudência do TSE,   

para caracterização da conduta vedada é necessário que,  no 

momento da distribuição gratuita   de  bens e  serviços, ocorra   
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o  uso  promocional (Recurso Especial Eleitoral nº53067, Rel. 

Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 02/05/2016). 

 

3 – É necessário haver a interrupção ou a inibição de 

instituição de programas sociais no período eleitoral? R: 

Segundo o TSE, “ não se exige a interrupção de programas nem 

se inibe a sua instituição. O que se interdita é a utilização 

em favor de candidato, partido político ou coligação. (...)” 

(EREspe nº 21.320, Acórdão   de 09.11.2004, Rel. Min. Luiz 

Carlos Lopes Madeira). Portanto não há que se falar em 

suspensão ou interrupção de programas, projetos e ações 

durante o ano eleitoral. A proibição refere-se ao uso 

promocional em favor do candidato, partido político ou 

coligação. 

 

Obs: A norma também alcança o uso promocional de bens e 

serviços de caráter social custeados peça Administração quando 

fornecidos a título oneroso, cuja contraprestação possua valor 

simbólico ou em confronto com o valor econômico do bem. 

 

 

3. 5 – Nomear, contratar ou admitir, demitir sem justa 

causa, suprimir vantagens, dificultar/impedir o 

exercício funcional, supressão ou readaptação de 

vantagens, remover, transferir ou exonerar servidor 

público (ART.  73.  INC.  V, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

O rol de condutas vedações, apresentadas no Artigo 

73, V, da Lei Eleitoral, objetivam  evitar  a  concessão   de  

benefícios  pela  adesão  a determinada candidatura ou a 

punição de servidores pelo não engajamento.  
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Tipo: “Art. 

73. “ (...) V   

“nomear, contratar ou de qualquer forma 

admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou 

readaptar vantagens ou por outros meios 

dificultar ou impedir o exercício funcional 

e, ainda, ex officio, remover, transferir ou 

exonerar servidor público, na circunscrição 

do pleito, nos três meses que o antecedem e 

até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade 

de pleno direito, ressalvadas: 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em 

comissão e designação ou dispensa de funções 

de confiança; 

b)  a nomeação para cargos do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, dos 

Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos 

da Presidência da República;  

c )  a  nomeação  dos aprovados em concursos 

públicos homologados até o início daquele 

prazo; 

d)  a nomeação ou contratação necessária à 

instalação ou ao funcionamento inadiável de 

serviços públicos essenciais, com prévia e 

expressa autorização do Chefe do Poder 

Executivo; 

e) a transferência ou remoção ex officio de 

militares, policiais civis e de agentes 

penitenciários.”. 

Período 

nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, 

a partir de 7 de julho de 2018, e até a posse 

dos eleitos – 1º de janeiro de 2019 (cf. art. 

73, inciso V, da Lei nº 9.504, de 1997). 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso V, combinado 

com o Art. 77, inciso V da Resolução nº 

23.551/2018. 

Aplicabilidade 

Restrita a circunscrição do pleito. 

Exemplo de 

Vedação:  

dificultar o exercício funcional, promovendo 

exonerações ou nomeações de servidores fora das 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

32 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

hipóteses legais com propósito político-

eleitoral; 

nomeação, contratação ou admissão, exceto para 

cargos em comissão e funções de confiança; 

demissão sem justa causa; 

supressão ou readaptação de vantagens; 

criação de dificuldades ou impedimentos para o 

exercício funcional; 

remoção, transferência ou exoneração dos 

servidores públicos, exceto cargos em comissão 

e funções de confiança; 

Segundo o TSE, as contratações e demissões de 

servidores temporários também são vedadas pela 

lei no prazo de restrição (EREspe n° 21.167, 

Acórdão de 21/08/2003, relator Ministro 

Fernando Neves da Silva). 

Exceção a 

Vedação:  

Demissão de servidores com justa causa –  A 

primeira exceção decorre do próprio inciso em 

comento, que, ao vedar a demissão sem justa 

causa de servidor público, a contrário sensu, 

autoriza a demissão com justa  causa. A regra 

também se aplica aos empregados públicos 

(Orientação Jurisprudencial nº 51 da Subseção 

I Especializada em Dissídios Individuais - 

SBDI-I); 

Nomeação ou exoneração dos ocupantes de cargos 

em comissão e funções de confiança (art. 73, 

inc. V, alínea a). A exoneração dos servidores 

públicos ocupantes de cargos em comissão nesse 

período, como qualquer ato administrativo, 

deve guardar respeito ao interesse público. 

Desse modo, deve atender aos princípios 

orientadores da Administração, sob pena de 

configurarr desvio de finalidade, ensejando a 

responsabilização do agente público. 

Nomeação para cargos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos 

de Contas ou Órgãos da Presidência da República 
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(art. 73, inc. V, alínea b, da Lei nº 

9.504/1997). 

Nomeação e posse de aprovados em concurso 

público homologado antes dos três meses – até 

06 de junho de 2018 - (art. 73, inc. V, alínea 

c, da Lei nº 9.504/1997). 

Nomeação ou contratação necessária à 

instalação ou ao funcionamento inadiável de 

serviços públicos essenciais, desde que com 

prévia e expressa autorização do Chefe do Poder 

Executivo (art. 76, inc. V, alínea d), da Lei 

nº 9.504/1997). 

Transferência ou remoção ex ofício de 

militares, policiais civis e agentes 

penitenciários (art. 73, inc. V, alínea e, da 

Lei nº 9.504/1997). 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade 

do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de cinco 

a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos 

partidos políticos, às coligações e aos 

candidatos beneficiados, sem prejuízo das 

demais sanções previstas (Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder político 

ou improbidade administrativa e suspensão dos 

direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1- Pode ocorrer a demissão por justa causa no período 

eleitoral? R:  É vedada, a partir dos três meses que antecedem 

o pleito e até a posse dos eleitos, a demissão sem justa causa 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

34 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

do servidor.  Dessa maneira, a contrário sensu, a demissão por 

justa causa não está obstaculizada. 

 

2.  Pode haver durante o período eleitoral a realização de 

concurso público? R: Consoante entendimento do Tribunal 

Superior Eleitoral, a norma “não  proíbe   a  realização de 

concurso público, mas, sim, a ocorrência de nomeações, 

contratações e outras movimentações funcionais desde os três 

meses que antecedem as eleições até  a posse dos  eleitos” 

(TSE, Consulta nº 1065,  Rel. Min. Fernando Neves Da Silva, 

DJ 12/07/2004). Ou seja, mesmo fora dos casos das exceções 

legais, poderão ser realizados concursos públicos; apenas as 

nomeações ficarão   obstaculizadas antes da posse dos eleitos. 

 

3. Pode ocorrer a nomeação ou contratação necessária à 

instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos 

essenciais? R: Consoante entendimento do Tribunal Superior 

Eleitoral, para fins da exceção prevista na alínea 'd' do inciso 

V do art. 73, serviços públicos essenciais devem ser 

entendidos como aqueles serviços emergenciais e umbilicalmente 

relacionados à “sobrevivência, saúde ou segurança da 

população” (TSE, REspe nº 27563, Rel. Min. Carlos Augusto 

Ayres de Freitas Britto, DJ 12/02/2007). Segundo a Corte, 

mesmo a educação não poderia ser enquadrada na aludida alínea, 

porquanto sua “eventual descontinuidade, em   dado   momento, 

embora acarrete evidentes prejuízos à sociedade, é de ser 

oportunamente recomposta”. 

 

4. Pode ocorrer a contratação e demissão de servidores 

temporários. Seguindo orientação do TSE, são vedados tais atos 

se ocorrerem no prazo de restrição eleitoral (EREspe n° 

21.167, Acórdão de 21/08/2003, Rel. Min. Fernando Neves da 

Silva). 
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5. Pode ocorrer o aumento de despesas com pessoal expedido nos 

cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 

mediante a Lie de Responsabilidade Fiscal? R: Cumpre ressaltar 

que a observância das  restrições do art. 73, V, da Lei 

Eleitoral não  exime  o agente  público  de  respeitar,  

igualmente, outras  imposições  legais acerca do mesmo tema, 

como é o caso daquela insculpida no parágrafo único do art. 

21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (“Também é nulo de pleno  

direito o ato  de  que  resulte aumento da  despesa com  pessoal 

expedido nos  cento  e oitenta  dias  anteriores ao  final do 

mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no 

art. 20”). 

 

 

3.6 – PROBIÇÕES NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. 

(ART.  73.  INC.  VI, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

3.6.1 - Realização de transferências voluntárias - 

(ART.  73.  INC.  VI, Alínea “a”, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

As transferências voluntárias entre os entes 

federativos, de acordo com o art. 25 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101), consiste na entrega de 

recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a 

título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que 

não decorra de determinação constitucional,  legal  ou  os 

destinados ao Sistema Único de Saúde. 

 

Estão proibidas estas transferências desde de três 

meses que antecedem às eleições até a posse dos eleitos, porém, 

continuam autorizadas as transferências de recursos destinados 

a cumprir obrigações preexistentes para a execução de obra ou 

serviço em andamento e com cronograma prefixado, assim como 

aquelas destinadas a atender situações de emergência e de 
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calamidade pública, mesmo no período de três meses que 

antecede ao pleito. 

 

Tipo: “Art. 73, 

VI, Alínea “a”: 

“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: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

a)  realizar transferência voluntária de 

recursos da União aos Estados e Municípios, 

e dos Estados aos Municípios, sob pena de 

nulidade de pleno direito, ressalvados os 

recursos destinados a cumprir obrigação 

formal preexistente para execução de obra ou 

serviço em andamento e com cronograma 

prefixado, e os destinados a atender 

situações de emergência e de calamidade 

pública;” 

Período 

Desde os três meses que antecedem o pleito, 

ou seja, a partir de 7 de julho de 2018, e 

até a posse dos eleitos (cf. art. 73, inciso 

V, da Lei nº 9.504, de 1997). 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso VI, a, 

combinado com o Art. 77, inciso VI, Alínea 

“A”, da Resolução nº 23.551/2018. 

Aplicabilidade 

a todas as esferas da administração pública 

(federal, estadual e municipal). A União 

está proibida de efetuar transferências 

voluntárias a Estados ou a Municípios, e os 

Estados aos Municípios, incluindo os órgãos 

da Administração direta e as entidades da 

Administração Indireta. 

Exemplo de 

Vedação:  

Entrega de recursos correntes onde capital 

a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que não decorra de determinação 
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constitucional, legal ou destinação ao SUS 

(art. 25, LRF);  

Concessão de repasses de recursos da União 

a Estado ou Município mediante convênio para 

execução de um programa, quando não 

incidente a ressalva legal. 

Exceção a 

Vedação:  

obra ou serviço já em andamento. Segundo o 

TSE, a exceção de transferência voluntária 

de recursos para obras e serviços em 

andamento se refere àqueles já fisicamente 

iniciados (Consulta nº 1.062, em Decisão 

Monocrática de 07/07/2004 do então 

Presidente do TSE, Ministro Sepúlveda 

Pertence, referendada  pelos Ministros do 

TSE por meio da Resolução nº 21.878, de 

12/08/2004, relatada pelo Ministro Carlos 

Mário da Silva Velloso; REspe nº 25.324, 

Acórdão de 07/02/2006, relator Ministro 

Gilmar Ferreira Mendes; e Resolução nº 

21.908, de 31/08/2004, relator Ministro 

Francisco Peçanha Martins).  

Por outro lado, o TSE veda a possibilidade 

de liberação de recursos para os municípios 

que não mais se encontram em situação de 

emergência ou estado de calamidade, mesmo 

que ainda necessitem de apoio para mitigar 

os danos decorrentes dos eventos adversos 

que deram causa à situação de emergência ou 

ao estado de calamidade (Resolução nº 

21.908, de 31/08/2004, relator Ministro 

Francisco Peçanha Martins). 

calamidade pública; 

emergência. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade 

do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos beneficiados, 
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sem prejuízo das demais sanções previstas 

(Artigo 73, § § 4º e 8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. O que seria transferência voluntária de recursos? R: De 

acordo com o art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

“entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título 

de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 

decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados 

ao Sistema Único de Saúde”.  O Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio Grande do Sul respondeu consulta afirmando que os 

“recursos destinados ao SUS  não estão abrangidos na  vedação 

da suprarreferida  norma   da  Lei  das   Eleições”   (TRE/RS,   

Consulta nº 242004, Relª. Mylene Maria Michel, j. 21/09/2004); 

 

2 – Pode ocorre a autorização de repasse de recursos a 

entidades do terceiro setor? R: A autorização de repasse   de 

recursos a entidades do terceiro setor, embora não sejam 

vedadas (cf. TSE, ARCL nº 266, Acórdão de 09/12/2004, relator 

Ministro Carlos Mário da Silva Velloso; e REspe nº 16.040, 

Acórdão de 11/11/1999, relator Ministro Walter Ramos da Costa 

Porto), comporta a verificação prévia, caso a caso, se a 

transferência de recursos não afeta a igualdade entre os 

candidatos ao pleito eleitoral, sob pena de poder ser 

considerada ilícita. 
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3. Práticas de atos preparatórios durante o período de vedação 

eleitoral, tais como assinatura ou a própria publicação do 

convênio é proibido? R: De acordo com o entendimento do 

Tribunal Superior Eleitoral,  a mera  prática  de atos 

preliminares ou preparatórios, como a assinatura ou a própria 

publicação do convênio, não configura a conduta descrita no 

art. 73, VI, 'a',  desde que  não  haja  o repasse de  recursos 

no período vedado e desde que  não  haja  abusos que  

caracterizem a utilização  do ato  em proveito  eleitoral  

(TSE, REspe nº 19.469, Rel. Min. Jacy Garcia  Vieira; TSE, 

Recurso em Representação nº 54, Acórdão  nº 54 de 06/08/1998, 

Rel. Min. Fernando Neves da Silva, Publicação: PSESS – 

Publicado em Sessão de  06/08/1998, RJTSE – Revista de  

Jurisprudência do TSE, Volume 10, Tomo 3, Página 39). 

 

Contudo, há entendimento contrário: “ Assinatura prévia.  

Ainda que a assinatura de um convênio ocorra antes do período 

vedado, não poderá haver a transferência de recursos nos   três 

meses que antecedem o pleito (TSE, Consulta nº 1320, Resolução 

nº 22.284 de 29/06/2006, Rel. Min. Carlos Eduardo Caputo 

Bastos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume I, Data 

08/08/2006, Página 117). 

 

4 – E as obra ou serviço em andamento podem haver 

transferências voluntárias? R: o TSE entende que a exceção de 

transferência voluntária de recursos para obras e serviços em 

andamento se refere àqueles já fisicamente iniciados (Consulta 

nº 1.062, em Decisão Monocrática de 07/07/2004 do então 

Presidente do TSE, Ministro Sepúlveda Pertence, referendada 

pelos Ministros do TSE por meio da Resolução nº 21.878, de 

12/08/2004, relatada pelo Ministro Carlos Mário da Silva 

Velloso; REspe nº 25.324, Acórdão de 07/02/2006, relator 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes; e Resolução nº 21.908, de 

31/08/2004, relator Ministro Francisco Peçanha Martins). 
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5 – O Orçamento impositivo basta para que as transferências 

voluntárias possam ser efetivadas no período eleitoral? R: 1: 

mesmo que haja previsão pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 

do denominado “orçamento impositivo”, ou seja, a 

obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira, de 

forma equitativa, da programação incluída por emendas  

individuais em lei orçamentária, esse  não torna as 

transferências voluntárias em obrigatórias, deixando de 

incidir a vedação eleitoral de realização de transferência 

voluntária de recursos da União aos Estados e Município, e dos 

Estados aos Municípios, nos três meses que antecedem o pleito 

eleitoral, prevista no art. 73, inciso VI, alínea “a”, da Lei 

nº 9.504, de 1997. É que a transferência voluntária tem a 

natureza de ato jurídico bilateral, de modo que não basta ter 

a imposição de execução orçamentária e financeira para ser 

efetivada; o outro ente federativo deve também anuir com o 

recebimento dos recursos e com a consecução de um determinado 

objeto (obra e/ou serviço) de comum interesse e que demanda 

cooperação mútua e contrapartidas. 

 

6. A vedação de transferências voluntárias é aplicada a 

Administração Pública Indireta. De acordo com o entendimento 

do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a restrição 

à transferência voluntária de recursos também é aplicável à 

Administração Pública Indireta (TRE/SC, Consulta nº 2226, 

Resolução nº 7480 de 26/06/2006, Rel. José Trindade dos 

Santos, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de 

Santa Catarina, Data 30/06/2006, Página 186). 

 

7 – Pode ocorrer transferências para entidades privadas sem 

fins lucrativos? R: a autorização de repasse de recursos a 

Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos (EPSFL), aí 

compreendidas as Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

outras entidades do terceiro setor, embora não sejam vedadas 

(cf. TSE, ARCL nº 266, Acórdão de 09/12/2004, relator Ministro 
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Carlos Mário da Silva Velloso; e REspe nº 16.040, Acórdão de 

11/11/1999, relator Ministro Walter Ramos da Costa Porto), 

comporta a verificação prévia, caso a caso, se a transferência 

de recursos não afeta a igualdade entre os candidatos ao pleito 

eleitoral, sob pena de poder ser considerada ilícita, o que 

sujeitaria o ato administrativo e o agente público às sanções 

prescritas no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990. 

 

8 – Pode haver transferência após situação de emergência ou 

estado de calamidade? R: o TSE veda a possibilidade de se 

liberar recursos para os municípios que não mais se encontram 

em situação de emergência ou estado de calamidade, mesmo que 

ainda necessitem de apoio para mitigar os danos decorrentes 

dos eventos adversos que deram causa à situação de emergência 

ou ao estado de calamidade (Resolução nº 21.908, de 

31/08/2004, relator Ministro Francisco Peçanha Martins). 

 

 

3.6.2 – Autorizar ou veicular publicidade 

institucional - (ART.  73.  INC.  VI, Alínea “b”, DA 

LEI Nº 9.504/1997). 

 

No período eleitoral (aquele que tem início em 7 de 

julho e término em 7 de outubro de 2018, mas pode estender-se 

até 28 de outubro de 2018, se houver segundo turno nas 

eleições), é vedada a publicidade institucional, de utilidade 

pública e de produtos e serviços que não tenham concorrência 

no mercado. 

 

Por outro lado, é possível a publicidade legal, de 

produtos ou serviços que tenham concorrência no mercado, e a 

publicidade realizada no exterior e no País para público-alvo 

constituído de estrangeiros. 

 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

42 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

Atenção ao zelo pelo que é publicado em sítio 

institucional: Para o TSE, “os agentes públicos devem zelar 

pelo conteúdo a ser divulgado em sítio institucional, ainda 

que tenham proibido a veiculação de publicidade por meio de 

ofícios a outros responsáveis, e tomar todas as providências 

para que não haja descumprimento da proibição legal” (AgR-

REspe nº 35.590, Acórdão de 29/04/2010, relator Ministro 

Arnaldo Versiani Leite Soares). 

 

Tipo: “Art. 73, 

VI, Alínea “b”: 

“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: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

b) com exceção da propaganda de produtos e 

serviços que tenham concorrência no mercado, 

autorizar publicidade institucional dos 

atos, programas, obras, serviços e campanhas 

dos órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da 

Administração indireta, salvo em caso de 

grave e urgente necessidade pública, assim 

reconhecida pela Justiça Eleitoral”; 

Período 

Desde os três meses que antecedem o pleito, 

ou seja, a partir de 7 de julho de 2018, e 

até a realização das eleições. Se houver 

segundo turno, até a data deste. 
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Atenção 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, 

por unanimidade, reafirmou o entendimento de 

que constitui conduta vedada a veiculação de 

publicidade institucional no período de três 

meses que antecede o pleito, conforme 

previsto no art. 73, inciso VI, alínea b, da 

Lei nº 9.504/1997. (Recurso Ordinário nº 

1723-65, Brasília/DF, rel. Min. Admar 

Gonzaga, julgado em 7.12.2017.) Nesse 

julgado, o Min. Relator lembrou também que 

a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no 

sentido de que o chefe do Poder Executivo é 

responsável pela divulgação da publicidade 

institucional, independentemente de 

delegação administrativa, em decorrência da 

atribuição intrínseca ao cargo de zelar pelo 

conteúdo veiculado (AgR-RO nº 2510-24, rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 

2.9.2016) e que é pacífica a orientação de 

que a multa por conduta vedada também 

alcança os candidatos beneficiados, nos 

termos dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei nº 

9.504/1997, ainda que não sejam diretamente 

responsáveis pela conduta. 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso VI, b, 

combinado com o Art. 77, inciso VI, Alínea 

“b”, da Resolução nº 23.551/2018. 

Aplicabilidade 

apenas aos agentes  públicos  das  esferas 

administrativas cujos cargos estejam em 

disputa na eleição. 

Exemplo de 

Vedação:  

“Configura propaganda institucional vedada 

a manutenção de placas de obras públicas 

colocadas anteriormente ao período previsto 

no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, 

quando delas constar expressões que possam 

identificar autoridade, servidores ou 
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administrações cujos cargos estejam em 

disputa na campanha eleitoral.” (TSE, ED-

EDAgR-AI nº 10.783, Acórdão de 15/04/2010, 

relator Ministro Marcelo Henriques Ribeiro 

de Oliveira.  

“É vedada a permanência de placas 

identificadoras de obras públicas e com 

conteúdo promocional do governo concorrente 

ao pleito, ainda que confeccionadas pela 

iniciativa privada.” (Recurso Especial 

Eleitoral nº 59297, Relator(a) Min. Luciana 

Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de 

09/12/2015). 

Divulgação, no período proibido, dos feitos 

do governo, como por exemplo, obras 

construção de escolas e hospitais, e etc. 

Exceção a 

Vedação:  

grave e urgente necessidade pública 

(reconhecida pela Justiça Eleitoral); 

produtos ou serviços que tenham concorrência 

no mercado (ex.: correios e bancos 

públicos); 

Não   há   óbice   à  inclusão  dos   símbolos  

oficiais   dos   entes federados (bandeira, 

hino e brasão) nos documentos oficiais no 

período referido  anteriormente. É vedada, 

porém,  a adoção, a partir de 07 de julho de 

2018, da marca da atual Administração, nos 

documentos e atos oficiais, o que poderia vir 

a caracterizar promoção pessoal de 

candidato; 

Exceção à vedação à  publicidade 

institucional em  casos de grave   e  urgente 

necessidade  pública, assim  reconhecida  

pela Justiça Eleitoral. Consoante 

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral  

(TSE,   AgR-Respe  nº  7819-

85.2008.6.19.0093/RJ,  j. 08/09/2011), para 

que seja reconhecida a exceção prevista na 

parte final do art. 73, VI, 'b', é necessário 

que  a circunstância de grave  e urgente 
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necessidade pública seja previamente 

reconhecida pela Justiça Eleitoral. 

A mera concessão  de entrevista por ocupante 

de cargo público durante o período 

eleitoral, que  não  é  considerada 

publicidade, desde  que  inserida dentro do 

contexto de informação jornalística e não 

sirva de instrumento de propaganda  do 

candidato (Representação nº 234314, relator 

Min. Joelson Costa Dias, 07/10/2010). 

A publicação de atos oficiais  ou meramente  

administrativos  (AgR-REspe nº 25.748, 

Acórdão de 07/11/2006, relator Ministro 

Carlos Eduardo Caputo Bastos). 

A veiculação nos casos de grave e urgente 

necessidade pública. Contudo, nessas  

hipóteses,  é  imperiosa  solicitação  prévia  

à  Justiça  Eleitoral,  que, reconhecendo  o 

enquadramento  da situação  na exceção  

prevista  em lei, autorize a veiculação da 

peça publicitária. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade 

do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos beneficiados, 

sem prejuízo das demais sanções previstas 

(Artigo 73, § § 4º e 8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma ( Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 
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Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1.  O que se entende por publicidade de utilidade pública, 

publicidade institucional, publicidade mercadológica e 

publicidade legal?  

R: As dentições para essa modalidades estão prescritas na 

Instrução Normativa nº 7, de 19 de dezembro de 2014,  da 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República, nos 

seguintes termos: 

 

a) Publicidade de Utilidade Pública:  a que  se destina a 

divulgar direitos,  produtos  e  serviços  colocados  à  

disposição  dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, 

orientar,  mobilizar, prevenir ou alertar a população para 

adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais  

ou coletivos  e que  melhorem a sua qualidade de vida; 

b)  Publicidade Institucional:  a  que  se destina a  divulgar  

atos, ações,  programas, obras,  ser viços,  campanhas,  metas  

e resultados dos  órgãos e entidades do Poder Executivo  

Federal, com o objetivo de atender ao princípio da 

publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições 

públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, 

no controle  e na  formulação de  políticas públicas e de 

promover o Brasil no exterior. A Constituição Federal prevê  

a propaganda institucional no seu art. 37, §1º,  permitindo  

aos  administradores públicos  a sua  utilização desde que o 

façam com fins educativos, informativos  ou de orientação 

social; 

 

c)  Publicidade  Mercadológica:  a  que   se destina  a  lançar, 

modificar,   reposicionar  ou  promover  produtos  e  serviços 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

47 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

de órgãos e entidades do Poder Executivo  Federal que  atuem 

em relação de concorrência no mercado; 

 

d) Publicidade Legal: a que  se destina a dar  conhecimento 

de balanços, atas, editais,  decisões, avisos e de outras 

informações dos   órgãos e  entidades do  Poder Executivo   

Federal, com  o objetivo de atender a prescrições legais. 

 

2. O Governo pode utilizar a sua logomarca no período 

eleitoral? R:  Não. É vedada, no período eleitoral, o uso da 

logomarca do Governo Estadual para   divulgar   atos,  

programas,  obras,  ser viços   e campanhas de órgãos públicos 

estaduais, ou das respectivas entidades da administração 

indireta.  Durante o período da vedação (três meses antes do 

pleito), as publicações oficiais não poderão ser impressas com 

a logomarca do Governo e as publicações já impressas não 

poderão ser distribuídas, salvo se as logomarcas forem 

cobertas; 

 

3. Pode haver a Utilização de Logomarcas nos materiais 

confeccionados antes do período de vedação? R: Os  materiais 

e  as publicações de  internet (vídeos, post  em  redes sociais 

e notícias), que  já estejam há  algum tempo  em  circulação 

(confeccionados  anteriormente  ao  período de vedação 

eleitoral), devem ser recolhidos e/ou excluídos dos ambientes 

digitais. Faz-se necessário suspender a publicidade sujeita  

ao controle da  legislação  eleitoral   que,   por  sua   

atuação  direta,   esteja  sendo veiculada gratuitamente, como 

parceria ou a título similar, na rádio, na televisão, na  

internet,  nos  jornais  e  revistas ou  em  outros  meios  de 

divulgação, sob pena de incidir-se na vedação deste artigo. 

 

4. Pode o Governado candidato conceder entrevista? R:. Na 

linha de entendimento do TSE, “não configura propaganda 

institucional  irregular  entrevista que,  no  caso, inseriu-
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se dentro dos limites da informação jornalística, apenas dando 

a conhecer ao público determinada atividade do governo, sem  

promoção pessoal, nem  menção a circunstâncias eleitorais” 

(TSE,  Resp nº 234.313, Rel. Min. Joelson Costa Dias, j. 

07/10/2010). 

 

5. A publicação de atos institucionais caracteriza publicidade 

institucional? R: O Tribunal Superior Eleitoral firmou 

entendimento no sentido de que a publicação de atos oficiais 

ou meramente administrativos não caracteriza publicidade 

institucional por não apresentarem conotação eleitoral (AgR-

REspe nº 25.748, Acórdão de 07/11/2006, relator Ministro 

Carlos Eduardo Caputo Bastos). 

 

6. Desnecessidade de verificação da presença de conteúdo 

“eleitoreiro” na propaganda para fins de enquadramento na 

vedação do  art.  73,  VI, 'b'.  Consoante  entendimento do  

Tribunal Superior Eleitoral, a veiculação de publicidade 

institucional  no período vedado, por si só, afeta a igualdade 

de oportunidades entre  os candidatos, sendo desnecessária  a  

verificação  de  eventual  intuito “eleitoreiro”  (TSE,  AgR-

AI nº  719-  90.2011.6.00.0000/MS,  Rel.  Min. Marcelo Ribeiro, 

j. 04/08/2011).  

 

7. Para a vedação constantes no Artigo 73, VI, “b”, há 

necessidade da presença do nome ou imagem para configurar 

publicidade institucional? R: Há a desnecessidade da presença 

do nome ou da imagem do gestor para caracterizar a publicidade 

institucional vedada pelo art. 73, VI, 'b'. Segundo o 

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a divulgação  do  

nome  e  da  imagem do  beneficiário não  é  requisito 

indispensável para  a  configuração da  conduta vedada”, 

porquanto a proibição   nos   três meses  que   antecedem o  

pleito  “possui   caráter objetivo, dirigindo-se a toda e 

qualquer publicidade institucional” (TSE, AgR-Respe  nº  
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9998978-  81.2008.6.13.0000/MG,  Rel.  Min. Aldir Passarinho 

Junior, j. 31/03/2011). Todavia,  ao analisar a gravidade e 

as circunstâncias de  um caso concreto, o TSE  assentou que  

nem  toda conduta vedada caracteriza-se por abuso de poder, 

apartando a sanção de inelegibilidade de outras sanções. Nessa 

linha, afirmou: “Ainda que tenha havido ilicitude na conduta 

dos administradores municipais, por veicularem propaganda 

institucional  em período vedado, para a imposição da sanção 

de inelegibilidade por abuso de  poder, é  necessário 

demonstrar que  tal  prática  quebrou a isonomia e a 

normalidade das  eleições, o que não foi observado no acórdão 

regional  (Recurso Especial Eleitoral nº 104830, Acórdão,  

Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação:  DJE - Diário 

de justiça eletrônico, Volume  , Tomo  159, Data 18/08/2016, 

Página 155)”. Destaca-se,  sobretudo, que  no  caso referido  

anteriormente, restou caracterizada a conduta vedada com  

imposição de  multa  aos administradores municipais; porém,  

por ser  diminuta  sua  gravidade, o TSE afastou a sanção de 

inelegibilidade. 

 

8. Mensagens eletrônicas – E-mail – de campanha eleitoral pode 

ser enviado por computador ou internet da prefeitura, dos 

órgãos do governo Estadual ou Federal? R:  Restou configurada 

a  conduta ilícita diante  do  envio  de  mensagens  eletrônicas 

por  computador e internet   da  prefeitura  (TSE,  REspe  

21.151/PR, Rel.  Min. Fernando Neves, DJ, 27/06/2003, p.124). 

 

Atenção: “O descumprimento do preceito consubstanciado no art. 

73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97, pressupõe a 

existência de publicidade institucional, o que não se confunde 

com ato de campanha realizado por meio de um “bate-papo” 

virtual, via Facebook.” (Representação nº 84890, Relator(a) 

Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, RJTSE - Revista de 

jurisprudência do TSE, Volume  25, Tomo  4, Data 04/09/2014) 
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9. Pode haver a permanência de placas em obras públicas no 

período eleitoral? R:  A Justiça Eleitoral tem admitido, 

durante o período da vedação, a permanência de placas 

indicativas de obras públicas, “desde  que   delas não   

constem expressões  que   possam identificar  autoridades, 

servidores ou administrações cujos  dirigentes estejam  em   

campanha  eleitoral”  (TSE,   RRP   nº  57/DF,   Rel.  Min. 

Fernando Neves da  Silva,  j. 13/08/1998). Tampouco poderão  

estar presentes nas  placas símbolos que  identifiquem a  

administração de concorrentes a cargo eletivo (TSE, AgRgREspe 

nº 26.448/RN, Rel. Min. Ricardo  Lewandowski, j. 14/04/2009; 

TSE,  AgR-AI nº  9.877/PR, Rel. Min. Arnaldo  Versiani,  j. 

01/12/2009). Em  2015,  o TSE  assentou que apenas as placas 

de  caráter meramente técnico  seriam permitidas. (AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL  ELEITORAL N° 1550-89, Rel.  

Min. João Otávio  de  Noronha, j. 19/05/2015). Dessa maneira, 

poderão ser  mantidas as placas indicativas de obras, desde 

que  excluídos nomes de  autoridades, slogans, logomarcas e  

outros elementos identificadores da administração atual. 

 

10- Configura propaganda institucional proibida a permanência 

de placas em obras públicas instaladas anteriormente ao 

período vedado que constarem expressões que   possam 

identificar autoridade, servidores ou administrações cujos 

cargos estejam em disputa na campanha eleitoral? R:  Configura 

propaganda institucional proibida a manutenção de placas de 

obras públicas colocadas anteriormente ao período previsto no  

art.  73,  VI,  b,  da  Lei  das Eleições,  quando  delas  

constarem expressões  que   possam  “identificar  autoridade,  

servidores  ou administrações cujos cargos estejam em disputa 

na campanha eleitoral” (TSE, ED-ED-AgR-AI nº 10.783, Rel. Min. 

Marcelo Henriques Ribeiro  de  Oliveira, j. 15/04/2010). 

Portanto, as placas de  projetos de obras  de   que   par 

ticipe  o  Poder  Executivo  Estadual,  direta  ou 

indiretamente, devem ser  alteradas para  exposição durante o 
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período eleitoral. “É vedada a permanência de placas 

identificadoras de obras públicas e com conteúdo promocional 

do governo concorrente ao pleito, ainda que confeccionadas 

pela iniciativa privada.” (Recurso Especial Eleitoral nº 

59297, relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, 

Acórdão de 09/12/2015). 

 

11.  Folders de   divulgação  de   Feira  do  Livro  ou  de   

atrações turísticas de Município. Há precedentes da Justiça 

Eleitoral no sentido de que folders com a divulgação de 

atrações turísticas de municípios (TSE, AgRgREspe nº 

25.299/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; TRE/RS, Pet.  nº 19, Rel. 

Des.  Sylvio Baptista Neto) ou de Feira do Livro (TSE, AgR-

Respe nº 521-  79.2012.6.26.0134/SP, Rel. Min. Luciana 

Lóssio), sem   conotação eleitoral,   não   seriam alcançados  

pela   vedação  à publicidade institucional. É fortemente 

recomendável, no entanto, que tais materiais não contenham 

nomes, símbolos ou expressões identificadoras da gestão atual, 

a fim de que possam ser  distribuídos durante o período vedado.  

 

12. Pode haver propaganda no exterior no período eleitoral? 

R: Consoante entendeu o Tribunal Superior Eleitoral, 

“propaganda comercial no exterior, em língua estrangeira, para 

promoção de produtos e serviços brasileiros 

internacionalmente” não   se enquadra na vedação do  art.  73, 

VI, alínea b, da Lei nº 9.504/1997 (TSE, Cta.  nº 783/DF,  

Rel.  Min. Luiz Carlos Madeira, j. 02/05/2002). 

 

3.6.3 – REALIZAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO 

E TELEVISÃO FORA DO HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO (ART. 

73, INC. VI, ALÍNEA C, DA LEI Nº 9.504/1997) 

 

É vedado a realização de pronunciamentos pelos 

ocupantes de cargos públicos em cadeia de rádio e televisão 
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fora do horário eleitoral gratuito, nos três meses que 

antecedem ao pleito, porém, a medida pode ser autorizada nas 

situações em que, a critério da Justiça Eleitoral, o 

pronunciamento disser respeito a matéria urgente, relevante e 

característica das funções de governo. 

 

Veda-se, com isso, a ocorrência de abuso de poder 

político pelo uso indevido da máquina pública para fins 

eleitorais. 

 

Tipo: “Art. 73, 

VI, Alínea “c”: 

“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: 

VI - nos três meses que antecedem o 

pleito: 

c) fazer pronunciamento em cadeia de 

rádio e televisão, fora do horário 

eleitoral gratuito, salvo quando, a 

critério da Justiça Eleitoral, tratar-se 

de matéria urgente, relevante e 

característica das funções de governo”; 

Período 

Desde os três meses que antecedem o 

pleito, ou seja, a partir de 7 de julho 

de 2018, e até a realização das eleições. 

Se houver segundo turno, até a data 

deste. 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso VI, c, 

combinado com o Art. 77, inciso VI, 

Alínea “c”, da Resolução nº 23.551/2018. 

Aplicabilidade 

apenas aos agentes  públicos  das  

esferas administrativas cujos cargos 

estejam em disputa na eleição. 

Tipo: “Art. 73, 

VI, Alínea “c”: 

“Art. 73. São proibidas aos agentes 

públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a 
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igualdade de oportunidades entre 

candidatos nos pleitos eleitorais: 

Exemplo de 

Vedação:  

Matéria urgente, relevante 

característica das funções de governo, a 

critério da Justiça Eleitoral.  

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de 

nulidade do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos 

beneficiados, sem prejuízo das demais 

sanções previstas (Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou 

do diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 

9.504, de 1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1.  A expressão pronunciamento abrange as entrevistas 

concedida por agente público e transmitida por rede de rádio 

ou televisão? R: Contudo, a expressão pronunciamento não 

abrange entrevistas concedidas por agente público e 

transmitidas por rede de rádio ou televisão. A norma tem 

aplicação restrita à formação de cadeia de rádio e televisão 

com a finalidade específica de transmitir fala de agente 

público, preservando o direito à expressão  do agente público 

e o direito de informação jornalística dos meios de 

comunicação. A medida só é autorizada nas situações em que, a 

critério da Justiça Eleitoral, o pronunciamento disser 

respeito a matéria urgente, relevante e característica das 

funções de governo. 
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3.6.4- Realizar despesas com publicidade institucional 

que excedam: I– a média dos gastos nos 03 últimos anos 

que antecedem o pleito; ou II – do ano anterior à 

eleição (ART. 73, INC. VII, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

 

Tipo: “Art. 73. 

(...) VII.  

Realizar, no primeiro semestre do ano d 

eleição, despesas com   publicidade dos 

órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades 

da administração indireta, que excedam a 

média dos gastos no primeiro semestre dos 

três últimos anos que antecedem o pleito 

(redação alterada pela Lei nº 13.165/15”. 

Período 

Desde o início do ano até 03 meses antes 

das eleições, ou seja, de 1º de janeiro 

de 2018 a 7 de julho de 2018. 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso VII, 

combinado com Art. 77, inciso combinado 

com Art. 77, inciso I, da Resolução nº 

23.551/2018, VI, da Resolução nº 

23.551/2018. 

Aplicabilidade 
apenas às esferas cujos cargos sejam 

objeto do pleito naquele ano. 

Exemplo de 

Vedação:  

Divulgação    dos    feitos    do    

governo, como, por exemplo, obras, 

construção de escolas e de hospitais, 

investimentos e etc; 

As despesas com   publicações 

obrigatórias, tais como editais   de 

licitação e súmulas de contratos 

administrativos, não são alcançadas pela 

restrição do art. 73, VII, da Lei nº 

9.504/1997, “sob pena de violação dos 

princípios da publicidade e de 

transparência que devem reger 

administração pública 
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Exceção a Vedação:  Não tem. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de 

nulidade do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos beneficiados, 

sem prejuízo das demais sanções previstas 

(Artigo 73, § § 4º e 8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, 

de 1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos. 

 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Qual é o parâmetro de gasto para propaganda institucional? 

R: É permitida a propaganda institucional no primeiro semestre 

do ano eleitoral desde que não exceda a média de gasto no 

primeiro semestre dos três últimos anos anteriores ao pleito. 

Logo, a média passou a ser semestral. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial 

Eleitoral nº 23144, Acórdão, Rel.  Min. Luiz Fux, Data 

07/04/2017): O termo subjacente à conduta vedada encartada no 

art. 73, VII, da Lei  das Eleições  é  interditar  práticas  

tendentes  a  afetar  a igualdade de oportunidades entre os 

candidatos, motivo pelo qual se veda  a realização, no primeiro 

semestre do ano de eleição, de despesas com publicidade dos 

órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da administração  indireta,   que  

excedam a  média   dos  gastos  no primeiro semestre dos três 

últimos anos que antecedem o pleito”. 
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2. Aplica as entidades da administração indireta a vedação 

quanto a limitação dos gastos? R: Na forma do art. 73, VII, 

da Lei Eleitoral, a limitação com gastos com publicidade 

aplica-se não apenas aos entes federados, mas, também, às 

respectivas entidades da administração indireta. 

 

3. As publicações obrigações são vedadas pela eleitoral no 

período previsto no artigo 73, VII? R:  As despesas com   

publicações obrigatórias, tais como editais   de licitação e 

súmulas de contratos administrativos, não são alcançadas pela 

restrição do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/1997, “sob pena de 

violação dos princípios da publicidade e de transparência que 

devem reger a administração pública” (TRE/RS, RE 694-

59.2012.6.21.0032, Rel.  Ingo Wolfgang Sarlet, j. 25/06/2013). 

A "publicidade legal”, de fato, não pode ser contabilizada 

para fins de apurar a média de gastos com publicidade dos órgãos 

públicos nos primeiros semestres dos três anos que antecedem 

à eleição, uma vez que os gastos dela decorrentes são de cunho 

obrigatório. Com efeito, a "publicidade legal" destinada à 

divulgação obrigatória de balanços, atas, editais, decisões, 

avisos e de outras informações dos Órgãos e entidades do Poder 

Executivo, com o objetivo de atender a prescrições legais, não 

deve ser computada para fins  de  apuração de  suposto 

descumprimento da conduta vedada prevista no VII, do art. 73, 

da Lei nº9.504/97 (TRE/MG, Recurso Eleitoral, nº 709-

48.2016.6.12.0246, DJ em 04.09.17). 

 

4 – E quanto a “publicidade  de utilidade pública”, é alcalçada 

pela Lei de Eleições? R: Cabe registrar que o referido conceito 

de “publicidade legal” não se confunde com  o  conceito  de  

“publicidade   de  utilidade   pública”. Destarte, frisa-se 

que os valores referentes à “publicidade de utilidade pública” 

(destinada a divulgar direitos, produtos e serviços colocados 

à disposição dos  cidadãos, com o objetivo de informar, educar, 

orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para 
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adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais 

ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida) devem ser 

computados para análise da incidência da restrição consignada 

no art. 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97. 

 

5. Referente as despesas orçamentárias (Empenho, liquidação  

e  pagamento) são alcanças pelas vedações da Lei Eleitoral? 

R: . A  despesa  orçamentária compreende três estágios 

(empenho, liquidação e  pagamento), nos quais  é  somente na  

liquidação em  que  há  a  criação da  obrigação propriamente 

dita, porquanto no empenho tem-se tão-somente reserva de 

dotação orçamentária para  um fim específico, nos termos da Lei 

nº 4.320/64. O valor empenhado, portanto, não pode servir de 

base para o cálculo do montante a que se refere a conduta 

vedada no art. 73, inciso VII, da  Lei nº 9.504/97. O ato da  

emissão do empenho não  constitui passivo para  a  

administração pública,  em  virtude  de  ainda  não  ter havido 

a entrega do bem/serviço contratado. O momento mais adequado 

para o reconhecimento da  obrigação para  o ente  público 

coincide  com a liquidação da despesa orçamentária, conforme 

art. 63, da Lei nº4320/64. 

 

Assim, a teor do inciso VII do artigo 73, da Lei nº 9.504/97, 

os agentes públicos, no primeiro semestre do ano da eleição, 

não podem liquidar recursos referentes a despesas com  

publicidade dos  órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da administração 

indireta, que excedam à medida semestral dos gastos liquidados 

nos 03 (três) últimos anos que antecedem o pleito (TRE/SC, 

Acórdão 28.635, Rel. Juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, 

j. 02.09.13). 

 

6. E a Propaganda no exterior, é vedada? R:. De acordo com o 

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,  a  “propaganda  

comercial no  exterior,   em  língua estrangeira, para  
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promoção de produtos e serviços brasileiros 

internacionalmente” não é alcançada pela limitação prevista 

no art. 73, VII, da  Lei nº 9.504/1997 (TSE,  Cta. nº 783/DF,  

Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, j. 02/05/2002). 

 

3.6.5 - Fazer, na circunscrição   das eleições, revisão    

geral    da    remuneração    de servidores públicos 

(ART. 73, INC. VIII, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

O referido inciso veda  qualquer recomposição que supere a 

chamada “perda  inflacionária”, seja  qual  for a denominação 

dada ao  acréscimo  financeiro. Logo, no  ano  eleitoral,  

permite-se a concessão de reajustes meramente inflacionários, 

visando à reposição da perda do poder  aquisitivo.  

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, “a revisão  geral   de  

remuneração  deve   ser   entendida  como   sendo  o aumento 

concedido em razão do poder  aquisitivo da moeda e que não tem  

por objetivo  corrigir situações de  injustiça  ou de  

necessidade de revalorização profissional de carreiras 

específicas” (TSE,  Consulta nº 782,  Rel.  Min. Fernando Neves 

da Silva,  DJ 07/02/2003). 

  

Tipo: “Art. 73. (...) 

VIII   

Fazer,  na  circunscrição do  pleito, 

revisão geral  da remuneração dos 

servidores públicos que exceda a 

recomposição da perda  de  seu poder  

aquisitivo ao  longo do  ano  da 

eleição, a partir do início  do prazo  

estabelecido no art. 7º desta Lei e 

até a posse dos eleitos”. 

Período 
Desde os 180 dias que antecedem as 

eleições  até  a posse dos eleitos. 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, inciso VIII, 

combinado com Art. 77, inciso VIII, da 

Resolução nº 23.551/2018. 
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Aplicabilidade 
apenas às esferas cujos cargos sejam 

objeto  do pleito naquele ano. 

Exemplo de Vedação:  
Reajustes acima da inflação do  

período reajustado. 

Exceção a Vedação:  

Proibição   apenas   para   revisões   

que   excedam   a recomposição da perda 

do poder aquisitivo 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de 

nulidade do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor 

de cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, 

às coligações e aos candidatos 

beneficiados, sem prejuízo das demais 

sanções previstas(Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou 

do diploma ( Art. 73, § 5° da Lei nº 

9.504, de 1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade 

administrativa e suspensão dos 

direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Pode ser concedida em ano eleitoral  “a revisão  geral   de  

remuneração” dos servidores constitucionalmente permitida? R:  

O referido  inciso  veda  qualquer recomposição que supere a 

chamada “perda  inflacionária”, seja  qual  for a denominação 

dada ao  acréscimo  financeiro. Logo,  no  ano  eleitoral,  

permite-se a concessão de reajustes meramente inflacionários, 

visando à reposição da perda do poder  aquisitivo. Segundo o 

Tribunal Superior Eleitoral, “a revisão  geral   de  

remuneração  deve   ser   entendida  como   sendo  o aumento 

concedido em razão do poder  aquisitivo da moeda e que não tem  

por objetivo  corrigir situações de  injustiça  ou de  
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necessidade de revalorização profissional de carreiras 

específicas” (TSE,  Consulta nº 782,  Rel.  Min. Fernando Neves 

da  Silva,  DJ 07/02/2003). O  que  o dispositivo proíbe, 

portanto, é a concessão geral de aumentos reais  de remuneração 

dos servidores públicos  a partir do prazo  fixado no art. 7º 

da Lei Eleitoral, de forma que reajustes meramente 

inflacionários, para reposição da perda do poder aquisitivo ao 

longo do ano da eleição, são admitidos, conforme enuncia  o  

inciso  X do  art.  37  da  Constituição Federal. 

 

2.  O que se entende por “circunscrição  do  pleito”? R: . É  

definida   pelo  artigo  86  do  Código Eleitoral, desta forma: 

“nas eleições presidenciais, a circunscrição será o País; nas  

eleições federais e estaduais, o Estado; e nas  municipais, o 

respectivo município”. Caso a conduta provoque reflexos em 

outras circunscrições, é possível  a  caracterização  de  

ilícito,  especialmente  quando houver  coincidência de  

eleitores. É  o  caso de  concessão de  benefícios a servidores 

estaduais na  época de  eleições municipais (TSE,  Respe 

26.054/ Al, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ, 25/08/2006, p. 

169). 

 

 3. A revisão geral de remuneração que exceda a recomposição 

da perda do poder aquisitivo ao logo do ano eleitoral é vedado? 

R: Sim. A revisão geral de remuneração somente será  alcançada 

pela   proibição   do  art.  73,  VIII da  Lei  nº9.504/1997 

se  exceder à  mera   recomposição  da  perda  do  poder 

aquisitivo ao longo do ano da eleição (TSE, Consulta nº 782, 

Rel. Min. Fernando Neves da  Silva,  DJ 07/02/2003 e  Agravo  

Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 46179, Rel. Min. 

Henrique Neves da Silva, DJE 07/08/2014). 

 

 

4. Pode haver a reestruturação de carreiras em ano eleitoral? 

R: Revisão geral. Na esteira do entendimento do  Tribunal  
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Superior Eleitoral,  a  “aprovação, pela  via legislativa, de 

proposta de reestruturação de carreira de servidores não se  

confunde com  revisão  geral   de  remuneração  e,  portanto, 

não encontra obstáculo na proibição contida no art. 73, inciso 

VIII, da Lei n° 9.504,  de 1997” (TSE,  Consulta nº 772,  Rel. 

Min. Fernando Neves da Silva, DJ 12/08/2002). 

 

3.6.6 – Distribuição gratuita de bens, valores ou 

benefícios (ART. 73, §10, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

O Artigo 73, §10, da Lei 9.504/97, tem por escopo a 

vedação quanto ao uso da máquina administrativa como forma de 

desequilibrar o pleito, a ponto de configurar o abuso de poder 

político. Com essa finalidade, proíbe a distribuição gratuita 

de bens, valores ou benefícios por parte da Administração 

Pública no ano eleitoral, restringindo, portanto, o lançamento 

de programas sociais, nos quais   se pode   objetivar 

justamente a entrega de benesses à população, com vistas ao 

eventual favorecimento de candidaturas. 

 

Tipo: “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”. 

Período durante todo o ano eleitoral. 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, §10, combinado 

com Art. 77, § 9º, da Resolução nº 

23.551/2018. 
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Aplicabilidade 

Embora controvertida, há TRES que tem 

entendido que independe da 

circunscrição do pleito, aplicando-se a 

todo agente público no período vedado. 

Exemplo de Vedação:  
Doações de cesta básica, de material de 

construção e de lotes. 

Exceção a Vedação:  

programas sociais já em execução; 

calamidade pública; 

emergência. 

doação modal (ou com encargo), A única 

forma de doação que se entende possível 

para não incidir na conduta vedada seria 

a doação modal (ou com encargo), caso 

em que subsiste uma obrigação a ser 

cumprida pelo donatário. Em razão disso, 

afastando-se a alegação de que a 

distribuição seria gratuita. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de 

nulidade do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor 

de cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, 

às coligações e aos candidatos 

beneficiados, sem prejuízo das demais 

sanções previstas (Artigo 73, § § 4º e 

8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou 

do diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 

9.504, de 1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa 

e suspensão dos direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. É necessário a interrupção de programas sociais no período 

eleitoral? R: Nesse sentido, dispôs o TSE que “não se exige a 

interrupção de programas nem se inibe  a  sua   instituição.  

O que se interdita é a utilização em favor de candidato, 
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partido político ou coligação” (EREsp nº 21320, Rel. Min. Luiz 

Carlos Lopes Madeira, DJ 09/11/2004). 

 

2 – A distribuição gratuita de bens no período eleitoral é 

vedada mesmo não tenha caráter eleitoral? R: Sim. Em relação 

à distribuição gratuita de bens em ano eleitoral e a prática 

de conduta vedada: “[...] 4. Mesmo que a distribuição de bens 

não tenha caráter eleitoreiro, incide o § 10 do art. 73 da Lei 

das Eleições, visto que ficou provada a distribuição gratuita 

de bens sem que se pudesse enquadrar tal entrega de benesses 

na exceção prevista no dispositivo legal” (Agravo Regimental 

em Recurso Especial Eleitoral nº 35590, Acórdão de 29/04/2010, 

Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicação: DJE 

- Diário da Justiça Eletrônico, Data 24/05/2010, Página 57/58. 

 

3 – Pode ser proposta de leis que visem a concessão de 

benefícios fiscais no ano eleitoral? R: A doação de bens entre 

órgãos públicos no ano eleitoral (transferência de propriedade 

gratuita interadministrativa), portanto, poderá dar ensejo à 

aplicação de penalidades. 

 

O TSE entende que é vedada tanto a concessão do benefício 

quanto as proposituras de leis que visam a concessão do 

benefício fiscal: DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - BENEFÍCIOS 

FISCAIS - ANO DAS ELEIÇÕES. A norma do § 10 do artigo 73 da 

Lei nº 9.504/1997 é obstáculo a ter-se, no ano das eleições, 

o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do 

Município bem como o encaminhamento à Câmara de Vereadores de 

projeto de lei, no aludido período, objetivando a previsão 

normativa voltada a favorecer inadimplentes. (Consulta nº 

153169, Acórdão de 20/09/2011, Relator(a) Min. MARCO AURÉLIO 

MENDES DE FARIAS MELLO, Publicação: DJE - Diário da Justiça 

Eletrônico, Tomo 207, Data 28/10/2011, Página 81) 
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4. Pode haver distribuição de bens inservíveis no período 

eleitoral? R: Não. O fato de os bens serem inservíveis à 

entidade – hipótese não   excepcionada na lei –  não   afasta 

avedação à  sua distribuição gratuita,  até porque podem se 

revelar  de grande valia para potenciais eleitores.  

 

5 - E vedado a distribuição de brindes em eventos públicos? 

R: De acordo com o TSE há sim a vedação: “essa vedação para 

os casos de  distribuição de  brindes, tais  como  rosas, 

cartões de  felicitações pelo  Dia  das  Mães,   ímãs  de  

geladeira com logotipo e fotografia da candidata com eleitores 

individualizados, camisetas com  as cores de  campanha em  

eventos de  grande porte. (TSE, Agravo Regimental no Agravo 

de Instrumento nº 302, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 

23/03/2017). Segundo entendimento da Justiça Eleitoral, a 

distribuição de brindes aos cidadãos em eventos públicos 

enquadra-se na vedação do art. 73, § 10 (TRE/RS, RE  619-29, 

Rel.  Dr.  Luis Felipe Paim Fernandes, DJ 22/01/2013), mesmo 

em se tratando de brindes singelos, por exemplo, livros de   

receitas, leques,  ímãs de geladeira, mudas  para 

reflorestamento, e bolo (TRE/SC,  RE 331- 13.2012.6.24.0057, 

Rel. Luiz Cézar  Medeiros, DJ. 03/04/2013). Por sua vez, o TSE 

ratifica.   

 

6. Pode ocorre o benefício fiscal com programas de 

regularização fiscal? R:  Em se tratando de benefícios fiscais 

voltados à regularização fiscal, com redução total ou parcial 

de juros e multas, entendia o Tribunal Superior Eleitoral pela 

caracterização da conduta vedada do art. 73, § 10, da  Lei  

Eleitoral.  Assim, “a norma   do §10 do art.73   da Lei nº 

9.504/1997 é obstáculo a ter-se, no ano das eleições, o 

implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do 

Município,  bem  como  o encaminhamento à Câmara de Vereadores 

de projeto de lei, no aludido período, objetivando a previsão 

normativa voltada a favorecer inadimplentes” (TSE,  Consulta 
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nº 153169/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, 

D.J.E. 28 out. 2011).  Contudo, o próprio tribunal superior, 

em 2015, obtemperando o entendimento anterior, decidiu que: A 

validade ou não de lançamento de Programa de Recuperação 

Fiscal (Refis) em face do disposto no art.  73, § 10, da Lei 

nº 9.504/1997 deve ser apreciada com base no quadro fático-

jurídico extraído do caso concreto (TSE, Consulta nº 36815 – 

DF, Rel. Min. designado Gilmar Ferreira Mendes, j. 

08/04/2015). 

 

Nota-se, portanto, que houve uma amenização da rigidez 

jurisprudencial acerca dos programas de recuperação fiscal. De 

todo modo, a viabilização desses programas em ano eleitoral 

ainda é medida excepcional. Nessa esteira, o TRE-PR decidiu 

que, quando a implementação de benefícios fiscais (descontos e 

parcelamento de débitos) configurem “medida eleitoreira e não 

de opção política adotada anualmente, pelo gestor público”, 

incidirá a vedação (TRE-PR, Acórdão 52.919, Rel. Lourival 

Pedro Chemim, j. 03/04/2017). 

7.  Pode ocorrer a distribuição gratuita de bens após a 

conclusão do pleito? R:  A vedação à distribuição gratuita de 

bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública 

(Lei nº 9.504/1997, art.  73, §  10)  persiste mesmo após a 

conclusão do pleito, incidindo até o final do ano eleitoral. 

Assim, a proibição não acaba no  momento em  que  se encerram 

as eleições. 

 

9. Há possibilidade de doação de bens e equipamentos entre 

entes públicos no período eleitoral? R: O TSE julgou a questão 

decidindo que “é proibida a doação de bens em época de 

eleições, não cabendo distinção quando envolvidos perecíveis” 

(Petição nº 1000-80.2010.6.00.0000, Rel.  Min.  Marco Aurélio, 

j. 01/07/2010). Em conclusão, considerando o posicionamento 

do TSE, a doação entre   entes públicos   configura conduta 

vedada ao gestor público, exceto nos casos de   calamidade 
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pública, de   estado de emergência  ou  de  programas  sociais 

autorizados em  lei  e  já  em execução no ano anterior 

(Petição nº 1000-80.2010.6.00.0000. Rel. Min. Marco Aurélio, 

j. 01/07/10). 

 

10. Há vedação no período eleitoral de doação de bens 

apreendidos? R: sim. Há Vedação. Vale registrar que o TSE 

pronunciou-se sobre o tema  em  resposta à  consulta formulada 

pelo Instituto Brasileiro  do Meio Ambiente  e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), quando foi questionado sobre a 

possibilidade de doação de bens apreendidos, ato  decorrente 

de  comando legal  (art. 25,  Lei nº 9.605/98). Na  

oportunidade,  foi  peremptório,  firmando   posição  no sentido  

de  que,   mesmo nesses  casos,  não   constatada  nenhuma 

ressalva do  § 10  do  art. 73  da  Lei Eleitoral,  a  vedação 

incidiria, e  o IBAMA não  poderia realizar  as doações, ainda  

que  fossem  os  bens perecíveis: 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 de 20/09/2011, Relator(a) Min. MARCO AURÉLIO MENDES 

DE FARIAS MELLO, Publicação: DJE - Diário da Justiça 

Eletrônico, Tomo 214, Data 11/11/2011, Página 54). 

 

11 – Pode haver a distribuição de  produtos perecíveis 

apreendidos? R:. Em consulta realizada, o TSE  entendeu pela  

possibilidade, em  ano  eleitoral,  de  doação de alimentos 

perecíveis apreendidos em razão de infração  legal, “quando 

justicada nas situações de calamidade pública ou estado de 

emergência  ou,  ainda,  se destinada  a  programas  sociais  

com autorização específica em lei e com execução orçamentária 

já no ano anterior  ao   pleito.  No  caso  dos  programas 

sociais,  deve   haver correlação entre  o seu  objeto e a 

coleta  de alimentos perecíveis apreendidos em  razão de  
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infração   legal” (TSE,  Consulta nº  5639– Brasília/DF, Rel. 

Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJ 02/06/2015). 

 

 

12 - Pode haver cessão de Uso durante o período eleitoral? R:  

. Consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,  não  

se caracteriza conduta vedada nos casos de cessão de bens de 

uso comum  (TSE, Agravo de Instrumento nº 4.246,  Rel. Min. 

Luiz Carlos Madeira, j. 24.05.2005; TSE, Representação nº  

1608-39.2014.6.00.0000 – DF) e  de  área de  uso compartilhado 

com  a comunidade (TSE,  REspe nº 24.865, Rel. Min. Caputo 

Bastos, j. 09.11.2004ª.  

 

13- Pode haver permuta entre órgãos públicos no período 

eleitoral? R: O TRE-PB foi instado a julgar caso em que houve 

a transferência da delegacia de polícia militar para o local 

onde funcionava um centro de artes. O Tribunal Regional 

entendeu não configurada a conduta vedada, sendo viável a 

permuta entre órgãos públicos municipais, mormente por conta 

da falta de potencialidade lesiva (TRE-PB, acórdão nº 

128/2010, Rel. Newton Nobel Sobreira Vita, j. 07/06/2010). 

 

14 – Pode haver ampliação durante o ano eleitoral, de programa 

social que já estava em execução orçamentária no ano   

anterior? R: Consoante entendimento do Tribunal Superior 

Eleitoral, é possível a continuação do programa social que já 

estava em execução orçamentária no ano anterior, ainda que 

haja eventual ampliação, desde que o incremento não se revele 

abusivo ( T S E ,  A g R - R e s p e   n º  9 9 7 9 0 6 5 - 

51.2008.6.24.0051/SC,  Rel.  Min.  Aldir Passarinho   Junior, 

DJ 01/03/2011).  

 

15. É legal a distribuição de tablets a alunos da rede pública 

de ensino, em regime de comodato, para utilização em sala de 

aula durante o período eleitoral? R . A distribuição de 
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aparelhos eletrônicos para utilização com fins meramente 

acadêmicos não se amolda ao que se reconhece como programa 

social na dicção do § 10, do art. 73, da Lei 9.504/97, mais 

se aproximando das características de simples e notória 

política educacional, pois inexistente qualquer benefício 

econômico direto aos estudantes (TSE, REE 555-47, Rel. João 

Otávio de Noronha, j. 04.08.15). 

 

3.6.7 – Execução de programas sociais por entidades 

nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida 

(ART. 73, §11, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

No que diz respeito a esses programas sociais 

permitidos durante o ano eleitoral, prevê o § 11  do  art.  73  

que  eles  “não  poderão ser  executados  por  entidade 

nominalmente vinculada a  candidato ou  por  esse mantida”. 

Trata-se de vedação voltada a impedir o uso eleitoral de tais 

programas 

 

Tipo: “Art. 73. 

(...) § 11.    

Nos anos eleitorais, os programas sociais 

de que trata o §10 não poderão ser 

executados por entidade nominalmente 

vinculada a candidato ou por esse 

mantida”. 

Período durante todo o ano eleitoral. 

Fundamento 

Lei 9.504/1997, Art. 73, §11, combinado 

com Art. 77, § 10 da Resolução nº 

23.551/2018. 

Aplicabilidade 
Apenas às esferas cujos cargos sejam 

objeto do pleito aquele ano. 

Exemplo de 

Vedação:  

A simples presença física do candidato, 

sem nenhuma manifestação de caráter 

eleitoral, é o bastante para caracterizar 

a conduta vedada. 

 Exceção a 

Vedação:  
Não tem. 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

69 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de 

nulidade do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos beneficiados, 

sem prejuízo das demais sanções previstas 

(Artigo 73, § § 4º e 8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Pode no ano eleitoral executar programas sociais por 

entidades nominalmente vinculada a candidato? R: Não. Estão 

vedados, no ano eleitoral, os programas sociais executados 

por entidades nominalmente vinculada a candidato ou por 

esse mantida, ainda que autorizado em lei ou em execução 

orçamentária no exercício anterior, conforme artigo 73, § 

11 da Lei nº 9.504/97. 

 

3.7 – ABUSO DE AUTORIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA 

IMPESSOALIDADE E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (ART. 74, 

DA LEI Nº 9.504/1997 c/c 37, §1º da CF). 

 

O art. 74 da Lei nº 9.504/1997 prevê que constitui abuso de 

poder político ou de autoridade a utilização da publicidade 

institucional de modo impessoal, em favor de candidato, 

partido ou coligação, infringindo o disposto no art. 37, § 1º, 

da Constituição Federal, que possui o seguinte teor. 

A finalidade da legislação é coibir e evitar que a publicidade 

institucional venha a ser usada com desvio de finalidade, de 
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modo que venha promover ou denegrir qualquer pessoa que tenha 

pretensões eleitorais em detrimento da informação aos 

administrados. 

 

Tipo: “Art. 74.     

Configura abuso de autoridade, para os 

fins do disposto no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 

a infringência do disposto no § 1º do art. 

37 da Constituição Federal, ficando o 

responsável, se candidato, sujeito ao 

cancelamento do registro ou do diploma”. 

“Art. 37.  

A Administração Pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

 

(...) 

 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, 

obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal 

de autoridades ou servidores públicos 

Período 

Sempre. Tem eficácia ilimitada, ou seja, a 

lei prevê uma conduta vedada em qualquer 

momento. 

Fundamento 
Lei 9.504/1997, Art. 74 c/c Artigo 37, §1º, 

da CF. 

Aplicabilidade 
Apenas às esferas cujos cargos sejam 

objeto do pleito aquele ano. 

Exemplo de 

Vedação:  

Qualquer publicidade institucional da 

administração que promova a promoção 

pessoal do candidato. 
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Exceção a 

Vedação:  

Entrevista de candidato desde que dentro 

dos limites da informação jornalística, 

apenas dando a conhecer ao público 

determinada atividade governamental, sem 

promoção pessoal, nem menção as 

circunstâncias eleitorais. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de 

nulidade do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos beneficiados, 

sem prejuízo das demais sanções previstas 

(Artigo 73, § § 4º e 8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997); 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos.  

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Quando pode configurar o abuso de autoridade? R: Não 

obstante relacionada aos certames eleitorais, esta previsão 

tem eficácia temporal ilimitada, ou seja, prevê uma conduta 

vedada em qualquer momento. O abuso do poder de autoridade 

pode se configurar, inclusive, a partir de fatos ocorridos em 

momento anterior ao registro de candidatura ou ao início da 

campanha eleitoral. Precedentes. ” (Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral nº 5032, Acórdão de 30/09/2014, relator (a) 

Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de 

justiça eletrônico, Tomo 204, Data 29/10/2014, página 243). A 

violação a essa regra é punida com o cancelamento do registro 

ou do diploma do candidato, sujeitando-o também às previsões 

do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, isto é, à Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que pode  conduzir à  
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inelegibilidade de  todos aqueles que  tenham contribuído para 

o ato, nas eleições que se realizarem nos oito anos seguintes. 

 

2 – Publicidade institucional de caráter meramente informativo 

é vedado? R: “A publicidade institucional de caráter meramente 

informativo acerca de obras, serviços e projetos 

governamentais, sem qualquer menção a eleição futura, pedido 

de voto ou promoção pessoal de agentes públicos, não configura 

conduta vedada ou abuso do poder político.” (Recurso Especial 

Eleitoral nº 504871, Acórdão de 26/11/2013, relator(a) Min. 

JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de Justiça 

eletrônico, Tomo 40, data 26/02/2014, página 38). 

 

3 -   Entrevista jornalista para informar ao público 

determinada atividade do governo é proibida? R: Não. De acordo 

com o TSE: “Não configura propaganda institucional irregular 

entrevista que, no caso, inseriu-se dentro dos limites da 

informação jornalística, apenas dando a conhecer ao público 

determinada atividade do governo, sem promoção pessoal, nem 

menção a circunstâncias eleitorais.” (TSE, Rp nº 234.313, 

Acórdão de 07/10/2010, relator Ministro Joelson Costa Dias). 

 

3.8 – CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA 

INAUGURAÇÕES DE OBRAS CUSTEADOS POR RECURSOS PÚBLICOS 

(ART. 75, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

É vedada a utilização de recursos público com a 

finalidade de contratação de shows artístico para inauguração 

de obras, sendo a vedação de natureza temporária, ou seja, 

restringe-se ao período de campanha eleitoral.  Para o TSE 

está proibido a utilização de shows de qualquer natureza, 

remunerado ou não, seja com a presença ao vivo de artistas, 

seja por intermédio de outros instrumentos. 
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Vale ressaltar que também não poderá ocorrer a 

contratação de shows para as inaugurações de obras, porque 

implica gastos de recursos públicos de forma ímproba e fere o 

princípio da probidade e da moralidade. 

 

Tipo: “Art. 75.  

Nos três meses que antecederem as 

eleições, na realização de inaugurações é 

vedada a contratação de shows artísticos 

pagos com recursos públicos.”. 

Período 

Desde os três meses que antecedem o pleito 

(07.07.2018) até a data da eleição. Se 

houver segundo turno, até a data deste. 

Fundamento 
Lei 9.504/1997, Art. 75. 

Aplicabilidade 
Apenas às esferas cujos cargos sejam 

objeto do pleito aquele ano. 

Exemplo de 

Vedação:  

Qualquer gasto de recursos públicos para 

contratação de shows. 

Exceção a 

Vedação:  
Não tem. 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de 

nulidade do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos beneficiados, 

sem prejuízo das demais sanções previstas 

(Artigo 73, § § 4º e 8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos. 
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QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Segundo o TSE, além de shows ao vivo, quais os outros tipos 

de shows que são proibidos? R: Segundo  o TSE, proibida está 

a utilização de show de qualquer natureza, remunerado ou não, 

seja com a presença ao vivo de artistas, seja por intermédio 

de instrumentos outros como é a hipótese de retransmissão de 

shows gravados em DVD, pois o espírito da Lei Eleitoral é 

evitar que a vontade do eleitor seja manipulada de modo a se 

desviar da real finalidade de um comício eleitoral, que é 

submeter a conhecimento público o ideário e plataforma de 

governo do candidato, em se tratando de candidatura a mandato 

executivo, ou os projetos legislativos, em se  tratando de  

candidato a mandato eletivo de  natureza proporcional. 

(Consulta nº 1.261, Resolução nº 22.267, de 29/06/2006, 

relator Ministro Francisco Cesar Asfor Rocha). 

 

2. Pode utilizar de shows custeados pela iniciativa priva em 

inauguração de obras públicas? R: Não é recomendado. Em que 

pese o fato de a literalidade da norma restringir-se apenas 

às apresentações artísticas remuneradas com recursos públicos, 

por força do princípio da isonomia e da probidade 

administrativa, recomenda-se a não utilização, nas 

inaugurações de obras públicas, também de apresentações 

artísticas eventualmente remuneradas por recursos privados. 

Oportuno lembrar que a inobservância da norma sujeita o 

infrator à cassação do registro ou do diploma. 

 

3.9 – COMPARECIMENTO DE CANDIDATOS A INAUGURAÇÕES DE 

OBRAS PÚBLICAS (ART. 77, DA LEI Nº 9.504/1997). 

 

É vedada durante o período dos três meses que 

antecedem ao pleito, qualquer candidato o comparecimento em 

inaugurações de obras públicas. 
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Tipo: “Art. 77.  

É proibido a qualquer candidato comparecer, 

nos 3 (três) meses que precedem o pleito, 

a inaugurações de obras públicas.”. 

Período 

Desde os três meses que antecedem o pleito 

(07.07.2018) até a data da eleição. Se 

houver segundo turno, até a data deste. 

Fundamento Lei 9.504/1997, Art. 77. 

Aplicabilidade 
Apenas às esferas cujos cargos sejam objeto 

do pleito aquele ano. 

Exemplo  

de Vedação:  

O simples comparecimento a inauguração de 

obras públicas, e é aplicável a todos os 

cargos, executivos e legislativos. 

 Exceção a 

Vedação:  

A mera presença do candidato na inauguração 

de obra pública, como qualquer pessoa do 

povo, sem destaque e sem fazer uso da 

palavra ou dela ser destinatário, não 

configura o ilícito previsto no art. 77 da 

Lei nº 9.504/97. (AgR-AI nº 1781-90, 

Acórdão de 5/11/2013, relator o Ministro 

Henrique Neves). 

Sanções:  

Suspensão imediata e declaração de nulidade 

do ato; 

Imposição de multa eleitoral no valor de 

cinco a cem mil UFIR aos agentes 

responsáveis, aos partidos políticos, às 

coligações e aos candidatos beneficiados, 

sem prejuízo das demais sanções previstas 

(Artigo 73, § § 4º e 8º da Lei Eleitoral); 

cassação do registro de candidatura ou do 

diploma (Art. 73, § 5° da Lei nº 9.504, de 

1997).; 

Responsabilização por abuso de poder 

político ou improbidade administrativa e 

suspensão dos direitos políticos. 
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QUESTIONAMENTOS: 

 

1. Pode o candidato comparecer a solenidade para assinatura 

de convênio? R: Quando o prefeito for candidato à reeleição e 

comparecer à solenidade para assinatura de convênio de obra 

pública, não infringirá a norma do art.77 da LE. De acordo com 

o TSE, não   há essa proibição, caso o prefeito não demonstre 

potencialidade lesiva (de se valer do ato público para  fazer 

campanha) (TSE, AgR – Respe 34.853/ RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

DJe, 10/05/2010, p. 18). 

 

2. O simples comparecimento do candidato em inauguração de 

obras públicas configura a conduta do Artigo 77? R: Durante o 

período dos três meses que antecedem ao pleito, é proibido a 

qualquer candidato o comparecimento em inaugurações de obras 

públicas. Com a Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, a 

vedação passou a alcançar o simples comparecimento a 

inaugurações de obras públicas, não mais demandando a 

participação no evento; além disso, passou a ser aplicável aos 

candidatos a qualquer cargo, não só aos cargos para o Poder 

Executivo. É bom relembrar que a inobservância do disposto no 

artigo 77, sujeita o infrator à cassação do registro ou do 

diploma. 

 

3 – A visita a obras após a inauguração configura a proibição 

do Artigo 77, da Lei eleitoral? R:  Conforme entendimento do 

Tribunal Superior Eleitoral, “não configura situação jurídica 

enquadrável no artigo 77 da Lei nº 9.504/97 o comparecimento 

de candidatos ao local após a inauguração da obra  pública,  

quando já não  mais  estão presentes os cidadãos em geral” 

(TSE, REspe nº 24852/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Mendes de 

Farias Mello, j. 27/09/2005).  
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4 -  PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA 

 

Propaganda eleitoral consiste na divulgação de 

ideias e opiniões, visando captar a simpatia do eleitorado e 

obter-lhe o voto. O objetivo da propaganda eleitoral é 

angariar votos. Trata-se de espécie de propaganda política, 

assim como a propaganda intrapartidária e a propaganda 

partidária. 

 

O Art. 36-A, a Lei das Eleições (Lei 9.504/97), 

passou a prever que não configuram propaganda eleitoral 

antecipada, a menção a uma pretensa candidatura e a exaltação 

das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja 

pedido explícito de voto. É permitida a participação de 

filiados a partidos ou de pré-candidatos em entrevistas, 

programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na 

internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos 

políticos. As emissoras de rádio e TV devem dar tratamento 

isonômico aos pré-candidatos.   

 

Desta forma desde que não envolvam pedido explícito 

de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada: a) a 

menção à pretensa candidatura; b) a exaltação das qualidades 

pessoais dos pré-candidatos, além dos atos previstos nos 

incisos I a VI daquele artigo. Ou seja, a lei não define o que 

é propaganda eleitoral antecipada, mas diz, somente, o que não 

é. 

 

Tipo: “Art. 36-A.   

Não configuram propaganda eleitoral 

antecipada, desde que não envolvam 

pedido explícito de voto, a menção à 

pretensa candidatura, a exaltação das 

qualidades pessoais dos pré-candidatos 

e os seguintes atos, que poderão ter 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

78 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

cobertura dos meios de comunicação 

social, inclusive via internet:”. 

Período 

a propaganda eleitoral somente é 

permitida após o dia 15 de agosto do ano 

da eleição. 

Fundamento 
Art. 36, caput, da Lei 9.504/1997, com 

a redação dada pela Lei 13.165/2015). 

Exemplo de Vedação:  

Será considerada propaganda eleitoral 

antecipada a convocação, por parte do 

presidente da República, dos 

presidentes da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal e do Supremo Tribunal 

Federal (STF), de redes de radiodifusão 

para divulgar atos que denotem 

propaganda política ou ataques a 

partidos e seus filiados ou 

instituições; 

Ainda caracteriza propaganda eleitoral 

antecipada a veiculação de propaganda 

institucional com o propósito de 

relacionar programas da instituição com 

os programas do governo; 

Pedido expresso de voto antes do período 

permitido. 

Exceção a Vedação:  

Inexistente pedido expresso de votos; 

Elogio na tribuna da Casa Legislativa a 

pretenso candidato; 

Participação de filiados a partidos 

políticos ou de pré-candidatos em 

entrevistas, programas, encontros ou 

debates no rádio, na televisão e na 

internet, inclusive com a exposição de 

plataformas e projetos políticos, desde 

que não haja pedido de votos; 

Divulgação de candidatura por meio de 

banner afixado em shopping center não 

caracteriza propaganda antecipada; 
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Desde que não se faça pedido de votos, 

pode haver a divulgação de atos de 

parlamentares e debates legislativos, 

bem como posicionamento pessoal sobre 

questões políticas, inclusive nas redes 

sociais. Manifestações via Twitter não 

são consideradas propaganda eleitoral; 

É permitida a realização de encontros, 

seminários ou congressos para tratar da 

organização dos processos eleitorais, 

discussão de políticas públicas, planos 

de governo ou alianças partidárias 

visando às eleições, além da realização 

de prévias partidárias e a respectiva 

distribuição de material informativo, 

divulgação dos nomes dos filiados que 

participarão da disputa e a promoção de 

debates entre os pré-candidatos; 

Não se caracteriza como propaganda 

antecipada a realização de reuniões de 

iniciativa da sociedade civil, de 

veículo ou meio de comunicação ou do 

próprio partido, em qualquer 

localidade, para divulgar ideias, 

objetivos e propostas partidárias. 

A mera presença do candidato na 

inauguração de obra pública, como 

qualquer pessoa do povo, sem destaque e 

sem fazer uso da palavra ou dela ser 

destinatário, não configura o ilícito 

previsto no art. 77 da Lei nº 9.504/97. 

(AgR-AI nº 1781-90, Acórdão de 

5/11/2013, relator o Ministro Henrique 

Neves). 

Sanções:  

Sujeição do responsável pela divulgação 

da propaganda e, quando comprovado o seu 

prévio conhecimento, do beneficiário à 

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), ou ao equivalente ao custo da 
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propaganda, se este for maior (cf. art. 

36, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997). 

Com relação à ciência prévia do 

beneficiário, a jurisprudência não tem 

acolhido a mera presunção do 

conhecimento do candidato para 

caracterizá-la de fato. Essa é a razão 

de se recomendar a efetiva notificação 

para que o candidato tome providências 

no sentido de sustar a ilegalidade, como 

forma de comprovação eficaz do prévio 

conhecimento. 

No caso de propaganda antecipada 

difundida no horário gratuito da 

propaganda partidária, a sanção imposta 

é a cassação do direito de transmissão 

a que faria jus o partido, no semestre 

seguinte à veiculação da propaganda, 

conforme consigna o art. 45, § 2º, da 

Lei nº 9.096/95, além da multa 

estabelecida no § 3º da Lei das 

Eleições. 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1 – Configura propagando eleitoral extemporânea a mera 

divulgação sem pedido expresso de votos? R:    “(...) 3. De 

acordo com o atual entendimento deste Tribunal Superior, desde 

que inexistente pedido expresso de votos, a referência à 

candidatura e a promoção pessoal dos pré-candidatos não 

configuram propaganda eleitoral extemporânea. Assim, não se 

pode confundir ato de mera divulgação de propósitos em evento 

promovido por associação local, com posterior replicação em 

rede social, com propaganda eleitoral extemporânea.4. Agravo 
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Regimental a que se nega provimento. (Recurso Especial 

Eleitoral nº 194, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 

03/11/2017) 

 

 

2 –  Simples elogio pretenso candidato em Tribuna da Casa 

Legislativa configura propaganda antecipada? R: De acordo com 

o TSE, o simples elogio na tribuna da casa Legislativa não 

configura, desde que não haja expresso pedido de voto: “Ac.-

TSE, de 2.2.2017, no REspe nº 35094: não configura propaganda 

eleitoral antecipado elogio feito da tribuna da Casa 

Legislativa por parlamentar a postulante a cargo público”.  

 

3 - O que não configura propagando eleitoral antecipada 

conforme o disposto no art. 36-A da Lei 9.504, de 1997? R:  

não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não 

envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa 

candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-

candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos 

meios de comunicação social, inclusive via internet: I - a 

participação de filiados a partidos políticos ou de pré-

candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no 

rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição 

de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras 

de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento 

isonômico; II - a realização de encontros, seminários ou 

congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos 

políticos, para tratar da organização dos processos 

eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo 

ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais 

atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação 

intrapartidária; III - a realização de prévias partidárias e 

a respectiva distribuição de material informativo, a 

divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa 
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e a realização de debates entre os pré-candidatos; IV - a 

divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, 

desde que não se faça pedido de votos; V - a divulgação de 

posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas 

redes sociais; VI - a realização, a expensas de partido 

político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de 

veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em 

qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e 

propostas partidárias; e VII - campanha de arrecadação prévia 

de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4º do 

art. 23 desta Lei. 

 

 

4 -  A participação de filiados a partidos políticos ou de 

pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates 

no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição 

de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido 

de votos pode configurar propaganda antecipada? R:  Segundo o 

disposto no art. 36-A, I, da Lei das Eleições, cuja redação 

foi reproduzida no art. 3º, I, da Res.-TSE nº 23.404/2014, 

aplicada às eleições de 2014, não é considerada propaganda 

eleitoral antecipada a participação de filiados a partidos 

políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, 

encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, 

inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, 

desde que não haja pedido de votos, observado pelas emissoras 

de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento 

isonômico. Precedentes.” (Recurso Especial Eleitoral nº 

771219, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, 

Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 

09/09/2016); 

 

5 - A divulgação de candidatura por meio de banner afixado em 

shopping center caracteriza propaganda antecipada? R: Segundo 

o TSE, a divulgação de candidato por meio de banner e 
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inexistência de propaganda extemporânea: O Plenário do 

Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, afirmou que a 

divulgação de candidatura por meio de banner afixado em 

shopping center não caracteriza propaganda antecipada. (Agravo 

Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 155-93, Relator. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 9.11.2017); 

 

6 – A divulgação das qualidades podem configurar propaganda 

antecipada? R: De acordo com o TSE, no julgamento da Ac.-TSE, 

de 18.10.2016, no REspe nº 5124: “a ampla divulgação de ideias 

fora do período eleitoral, a menção à pretensa candidatura e 

a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos não 

configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam 

pedido explícito de voto”.  

 

7 - Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da 

Lei nº 9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa 

a adversário político em eleições majoritárias, devidamente 

identificado, no espaço destinado a candidatos a eleições 

proporcionais? R: Segundo o TSE Configura. "[...] 

Representação. Propaganda eleitoral gratuita. Televisão. 

Inserções. Eleições proporcionais estaduais. Invasão de 

horário (art. 53-A da lei nº 9.504/97). Ilegitimidade passiva. 

Beneficiário. Propaganda. Rejeição. [...] Propaganda 

eleitoral negativa. Invasão de horário. Configuração. 

Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei 

nº 9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a 

adversário político em eleições majoritárias, devidamente 

identificado, no espaço destinado a candidatos a eleições 

proporcionais. Perda do tempo. Critérios. Horário. Candidato. 

Beneficiado. Número de inserções. Bloco de audiência. 

Princípio da proporcionalidade. Aplicação. Restrição ao âmbito 

estadual. Exclusões ou substituições. Tempo mínimo de 15 

segundos e respectivos múltiplos. Resolução-TSE n° 

23.193/2009, artigo 39. Ressalva de entendimento. A incursão 
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na vedação contida no artigo 53-A, da Lei nº 9.504/97 sujeita 

o partido político ou coligação à perda de tempo equivalente 

no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo 

candidato beneficiado. Em se tratando de inserções, o que deve 

ser levado em conta na perda do tempo não é a duração da 

exibição em cada uma das emissoras, mas sim o número de 

inserções a que o partido ou coligação teria direito de 

veicular em determinado bloco de audiência. Precedentes. 

Aplicação do princípio da proporcionalidade que justifica a 

perda do tempo restrita à propaganda do candidato beneficiado 

veiculada no Estado em que ocorrida a invasão de horário. Nos 

termos do artigo 39 da Resolução-TSE n° 23.193/2009, as 

exclusões ou substituições nas inserções observarão o tempo 

mínimo de 15 segundos e os respectivos múltiplos. Ressalva de 

entendimento." 

 

5 – PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. 

 

Com o desenvolvimento diário da tecnológica, a 

internet tem abarcado grande parte da divulgação de notícias, 

e não seria diferente na parte de propaganda eleitoral, pois 

nas últimas décadas tem ganhado uma importância tremenda nas 

campanhas eleitorais. E, para acompanhar essa evolução, a cada 

eleição, o legislador tem ampliado as possibilidades do uso 

das plataformas online para divulgação de candidatos, partidos 

e campanhas., bem o TSE tem regulamentados pontos que ainda 

não estavam ou não estão bem definidos. 

 

De acordo com a Lei 13.488/ 17, que alterou a Lei 

nº 9.504/97, somente a partir do dia 16 de agosto que as 

propagandas eleitorais na Internet podem ser veiculadas. 
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5.1 – O QUE É PROIBIDO E PERMITIDO NAS PROPAGANDAS 

ELEITORAIS VIA INTERNET. 

 

5.1.1 – PERMITIDOS: 

 

Além do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das 

Eleições) – que regula a propaganda eleitoral em geral –, o 

art. 22 da Resolução-TSE nº 23.457, de 15 de dezembro de 2015, 

e a Lei nº 13.488/2017 dispõem que a propaganda eleitoral na 

Internet pode ser feita por meio de: 

 

- plataformas on-line; 

 

- site do candidato, do partido ou da coligação, 

sendo o endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e 

hospedado em provedor de Internet localizado no Brasil; 

 

- mensagem eletrônica para endereços cadastrados 

gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, desde que 

ofereça a opção de cancelar o cadastramento do destinatário 

(no prazo máximo de 48 horas); 

- blogs, redes sociais e sites de mensagens 

instantâneas com conteúdo produzido ou editado pelo candidato, 

pelo partido ou pela coligação. 

 

5.1.2 - PROIBIDO 

 

Ainda de acordo com a Resolução-TSE nº 23.457/2015, 

é proibido: 

- propaganda eleitoral, mesmo que gratuita, em sites 

de pessoas jurídicas; 

 

http://www.amm.org.br/


 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
   

 

86 

 
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA - tel: 2123-1200 / 2123-1252 fax: 2123-1267 - 

CEP: 78.000-070 - Cuiabá – MT 
Internet: www.amm.org.br - e-mail: juridicoamm@hotmail.com 

 

 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridicoamm@hotmail.com 

- propaganda eleitoral em sites oficiais ou 

hospedados por órgãos da administração pública (da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios); 

 

- venda de cadastro de endereços eletrônicos; 

 

- propaganda por meio de telemarketing, em qualquer 

horário; 

 

-  atribuição  indevida  de  autoria  de  propaganda  

a  outros  candidatos,  partidos ou coligações. 

 

Obs.: o descumprimento dessas regras pode ocasionar 

cobrança de multa no valor de R$5 mil a R$30 mil e/ou processo 

criminal e civil, conforme o caso. 

 

a. – PRINCIPAIS MUDANÇAS PARA A PROPAGANDA ELEITORAL VIA 

INTERNET. 

 

A reforma eleitoral no que diz respeito a propaganda 

eleitoral na Internet, demonstrou muita preocupação com a 

proliferação do uso da internet, e a inevitável e crescente 

uso desse meio de comunicação que estão sendo utilizados para 

as campanhas eleitorais em ambiente online. 

 

A Lei Eleitoral, estabelece que o Tribunal Superior 

Eleitoral irá regulamentar a propaganda na Internet, de acordo 

com as tecnologias existentes, e formular regras para a 

utilização desse ambiente online visando a boas práticas das 

propagandas com equidade e bom senso no campo eleitoral. E com 

o crescimento desse ambiente online, o TSE pode manter sempre 

atuais as regras, para acompanhar a evolução da tecnologia.  
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Desta forma, o markting político digital, já tem 

normais eleitorais aplicáveis as eleições de 2018, que 

regulamenta o uso da internet para propaganda eleitoral e 

consolidando assim a democracia por meio de todos os meios de 

comunicação. 

 

5.2.1 – IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NAS MÍDIAS SOCIAIS 

E OUTRAS PLATAFORMAS. 

 

Antes da nova redação do Artigo 57 -C da Lei 

Eleitoral, a propaganda pela internet durante o período 

eleitoral era proibida. Contudo, com a evolução da tecnologia, 

o legislador alterou o Artigo 57 – C, dando –lhe nova redação, 

trazendo a previsão da permissão da propaganda eleitoral na 

Internet durante o período eleitoral quando for utilizada com 

o único objetivo de impulsionar o alcance de publicações, como 

no Facebook e no Instagram. Esse impulsionamento deve ser 

contratado diretamente por meio das plataformas de mídias 

sociais. 

 

Além das formas tradicionais de impulsionamento de 

conteúdos nas mídias sociais,  a Lei Eleitoral trouxe uma 

novidade em seu § 2º do art. 26, que considera o 

impulsionamento de conteúdo nas mídias sociais e outras 

plataformas como a contratação de ferramentas de busca para 

ter prioridade nos resultados. Assim, a compra de palavras-

chave nos buscadores passa a ser permitida durante a campanha 

eleitoral, desde que respeitados os demais dispositivos 

legais. 

 

Desta forma, a nova lei permite a liberação do uso 

de mídia paga para impulsionar essas publicações em mídias 

sociais e também para garantir posições de destaque nas 
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páginas de respostas dos grandes buscadores, como o Google, 

por meio de anúncios contratados no Google AdWords. 

 

A nova legislação eleitoral, em seu § 5º do art. 39, 

inclui, entre os crimes eleitorais, a publicidade online 

inserida ou o seu impulsionamento na data das eleições. A lei, 

entretanto, estabelece que podem permanecer on-line os 

impulsionamentos e os conteúdos já contratados antes dessa 

data. 

 

5.2.2 – CONTROLE DE GASTOS NAS CAMPANHAS FEITAS PELA 

INTERNET. 

 

O impulsionamento de conteúdo eleitoral ficará 

restrita ás campanhas oficiais, com o objetivo de promover o 

efetivo controle sobre as contas de campanha, principalmente 

aquela veiculada no ambiente on-line. 

 

Além disso, o uso desse recurso deve ficar claro 

para o eleitor, como já acontece, quando as plataformas de 

mídias sociais acrescentam à publicação a palavra 

“Patrocinado”.  

 

Os custos referente aos contratados com 

impulsionamento de conteúdos entre os gastos eleitorais estão 

sujeitos a registro e limites legais. Desta forma, é 

obrigatório declarar também à Justiça Eleitoral quais foram 

as ferramentas que receberam recursos utilizados para o 

impulsionamento da campanha eleitoral via Internet, da mesma 

forma como se exige de outros canais e modalidades de 

marketing. 

 

Outro detalhe muito importante, é que a contratação 

do serviço de impulsionamento deve ser realizada 
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exclusivamente por partidos, coligações, candidatos ou seus 

representantes e diretamente por meio da ferramenta 

responsável pelo serviço, cujo provedor deve ter sede e foro 

no Brasil, ou com filial, sucursal, escritório, 

estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no 

país, como em outros casos referentes a marketing político on-

line.  

 

5.2.3 - PROIBIÇÃO DE USO DE PERFIS FALSOS (OS FAKES)E 

ROBÔS. 

 

A nova legislação eleitoral, no que diz respeito a 

propaganda eleitoral na Internet, trouxeram três importantes 

dispositivos para garantir a lealdade nas campanhas 

eleitorais.  

 

O primeiro – Proibição de perfis falsos (fakes), e 

proíbe também a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral por 

meio de cadastro em serviços on-line com a intenção de falsear 

identidade.  

 

Segundo - Restrição do impulsionamento de conteúdos 

eleitorais às ferramentas disponibilizadas pelos provedores 

de aplicação diretamente contratados. Assim, é proibido a 

utilização de outros dispositivos ou programas, tais como 

robôs, notoriamente conhecidos por distorcerem a repercussão 

de conteúdo.  

 

Terceiro –A Lei Eleitoral determina que o uso do 

recurso de impulsionamento somente é permitido com a 

finalidade de promoção ou benefício dos próprios candidatos 

ou suas agremiações. 
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Na prática, fica proibido o uso de impulsionamento 

para campanhas que visem somente denegrir a imagem de outros 

candidatos. Nas eleições anteriores, essa estratégia foi muito 

utilizada nos meios digitais, e ficou conhecida entre os 

profissionais de marketing como “desconstrução de 

candidatura”. 

 

5.2.4 – REMOÇÃO DE CONTEÚDO. 

 

A responsabilidade por danos causados pelo conteúdo 

impulsionado somente pode ser atribuída aos provedores que 

deixarem de tornar indisponível o conteúdo que tenha sido 

apontado como infringente pela Justiça Eleitoral, no prazo por 

ela determinado, respeitados os limites técnicos do serviço. 

 

Estão sujeitos a multa pela prática de propaganda 

na Internet em desacordo com a lei, as pessoas responsáveis 

pelo conteúdo e também o beneficiário da infração, caso tenha 

conhecimento comprovado da violação.  

 

A referida multa pode variar de R$5 mil a R$30 mil 

ou o dobro do valor despendido na infração, caso este supere 

o limite máximo da multa.  

 

Vale ressaltar que, os provedores de aplicações na 

Internet que disponibilizarem o recurso de impulsionamento de 

conteúdo serão obrigados a ter um canal de comunicação com o 

usuário. 

 

 5.2.5 – DIREITO DE RESPOSTA  

 

O direito de resposta é fundamentado no princípio 

de que a repercussão do direito de resposta deve servir-se dos 

mesmos meios utilizados para divulgar o conteúdo infringente.  
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Com base nesse princípio, a legislação eleitoral 

que prescreve as regras para a propaganda eleitoral na 

Internet para as eleições de 2018, estabelecem que, para o 

direito de resposta, deverá adotar-se o mesmo impulsionamento 

utilizado para o conteúdo infringente.  

 

Já a suspensão de acesso ao conteúdo informativo 

dos sites e blogs que deixarem de cumprir as disposições da 

lei – a qual era antes de 24 horas – passa a ser de no máximo 

24 horas e será definida proporcionalmente à gravidade da 

infração, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação. 
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6 - CONCLUSÃO  

 

As orientações referentes às restrições legais que 

limitam a atuação dos gestores públicos no período eleitoral, 

explicitadas neste breve “manual”, de maneira concisa e, 

portanto, não exauriente, resultam do enfrentamento de casos 

concretos mais corriqueiros, em confronto com as disposições 

legais, jurisprudência e normatizações oriundas da Justiça 

Eleitoral. 

 

Vale ressaltar que, de acordo com a Lei Eleitoral, 

que por gestor público, entende-se toda a pessoa física “que 

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” (§ 1º, art. 73, Lei n° 9.504 

de 1997). 

 

Enfatiza-se, enfim, que há situações específicas que 

dependerão de análise pontual, de modo que, diante de casos 

concretos que gerem dúvidas, devendo o agente público, por 

cautelar, se abster de praticá-los 

 

Há de lembra que no ano de 2018, realizar-se-á as 

Eleições Gerais que compreende aquelas “realizadas 

simultaneamente em todo o país para eleger o presidente e o 

vice-presidente da República, os governadores e seus vices, 

senadores, deputados federais e estaduais”.  

 

No caso de Mato Grosso, nas Eleições Gerais de 2018 

se destinará a escolha do governador e vice-governador; dois 

senadores com os suplentes; oito deputados federais e vinte e 

quatro deputados estaduais. 
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As eleições, em primeiro turno para os cargos 

proporcionais (deputados estaduais e federais) e para os 

cargos majoritários (presidente da república, governador e 

senador) ocorrerá no dia 7 de outubro de 2018 (primeiro domingo 

do mês).  

 

Caso haja a necessidade de um segundo turno para o 

cargo de Presidente e vice-presidente da República, governador 

e vice-governador, realizar-se-á em 28 de outubro de 2018 

(art. 2º, §1º, da Lei 9.504/97). 

 

No caso do Estado de Mato Grosso, as regras 

permanentes que se aplicam nas eleições são aquelas do Código 

Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), mais as disposições sobre 

condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade 

inseridas na Constituição Federal (artigos 14, 16, 17), no 

capítulo que trata dos direitos políticos, e na Constituição 

Estadual (art. 59, II). As inelegibilidades são detalhadas na 

Lei Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar nº 135/2010. 

 

Como já dissemos, cabe ao TSE ( Tribunal Superior 

Eleitoral) elaborar as resoluções  para atender ao caráter 

regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções 

não previstas em lei, e até o dia 5 de março do ano da eleição 

deve publicar todas as instruções necessárias à fiel execução 

das normas, ouvidos, previamente, em audiência pública, os 

delegados ou representantes dos partidos políticos (Lei 

9.504/97, artigo 105 c/c Código Eleitoral, artigo 1º parágrafo 

único e art. 23 inciso IX). 

 

Por último, a coordenação jurídica desta instituição 

está a disposição nas dúvidas que possam surgir no decorrer 

do período eleitoral, pois sua missão como associação dos 

municípios é auxiliar os seus filiados. 
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MANUAL DE ORIENTAÇÕES – Condutas vedadas aos agentes públicos 

– Governo do Distrito Federal - DF 

 

CARTILHA de orientações aos agentes públicos estaduais – 

Eleições 2018 – Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do 

Sul. PGE/RS  

 

Constituição Federal de 1988. 

 

Lei nº 9.504, de 30 de set. de 1997. Estabelece normas para 

as eleições. 

 

Lei nº 4.737, de 15 de jul. de 1965. Institui o Código 

eleitoral. 

 

Lei Complementar nº 64, de 18 de mai. de 1990. Estabelece os 

casos de 

Inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras 

providências. 

 

Lei Complementar nº 135, de 4 de jun. de 2010. Inclui hipóteses 

de inelegibilidade que visam proteger a probidade 

administrativa e a moralidade no exercício do mandato. 

 

Lei Complementar nº 101, de 4 de mai. de 2000. Estabelece 

normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal. 

 

Resoluções do Tribunal Superior eleitoral nas Eleições de 

2018: 

- Resolução nº 23.551/9018 do TSE; 
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