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Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 

 A presente cartilha reúne informações básicas acerca dos direitos políticos 
e das normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos 
federais no ano das eleições de 2022. O principal objetivo é evitar a prática de atos por 
agentes públicos, candidatos ou não, em todas as esferas da federação, 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 
ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ǛǾ˛ɍƷǾƤǛƇ٪ǾƇ٪ȷɍƇ٪ǳǛȷɍȯƇؘ٪

 Cabe observar que a disciplina legal contida nos arts. 36-B e 73 a 78 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), e na Lei Complementar nº 64, de 
18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidades), mormente em seu art. 22, visa a impedir 
o uso do aparelho burocrático da administração pública de qualquer esfera de poder 
(federal, estadual, distrital ou municipal) em favor de candidatura, assegurando assim 
a igualdade de condições na disputa eleitoral. 

 Mais precisamente, o rol de condutas vedadas objetiva, precipuamente, 
combater a assimetria de oportunidades patrocinada por recursos públicos (Rp nº 
1770-34, Min Luiz Fux). 

 Assim, os agentes públicos da Administração Federal devem ter cautela para 
que seus atos não venham a provocar qualquer desequilíbrio na isonomia necessária 
entre os candidatos, nem violem a moralidade e a legitimidade das eleições. 

 Visando facilitar a consulta à cartilha, ela está dividida por temas essenciais à 
ƤȉǼȬȯƲƲǾȷƠȉ٪ƫƇ٪ǼƇɅƳȯǛƇؙ٪ǛǾǛƤǛƇǾƫȉعȷƲ٪Ƈ٪ƇƣȉȯƫƇǍƲǼ٪ȬƲǳƇ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪
ȬƇȯƇ٪ ˚Ǿȷ٪ ƫƲ٪ ƇȬǳǛƤƇƧƠȉ٪ ƫƇ٪ ǳƲǍǛȷǳƇƧƠȉ٪ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳؙ٪ ȬƇȷȷƇǾƫȉعȷƲؙ٪ ƲǼ٪ ȷƲǍɍǛƫƇؙ٪ ȬƇȯƇ٪ ƣȯƲɥƲ٪
explanação do princípio básico da vedação das condutas disposto na Lei de Eleições, 
e do uso indevido, desvio e abuso do poder de autoridade no âmbito eleitoral e suas 
conexões com a Lei de Improbidade Administrativa. 

 Após a apresentação destes aspectos gerais, passa-se a expor orientações 
ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪Ƈ٪ȯƲȷȬƲǛɅȉ٪ƫƇȷ٪ƤȉǾƫɍɅƇȷ٪ɥƲƫƇƫƇȷ٪Ƈȉȷ٪ƇǍƲǾɅƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ȬȯƲɥǛȷɅƇȷ٪ǾƇ٪jƲǛ٪ƫƇȷ٪
-ǳƲǛƧȧƲȷؙ٪Ʋؙ٪Ȭȉȯ٪˚Ǽؙ٪ƫǛȷȬȉȷǛƧȧƲȷ٪ƇƤƲȯƤƇ٪ƫƇ٪ǼƲǳǕȉȯ٪ƤȉǾƫɍɅƇ٪ƳɅǛƤƇ٪Ƈ٪ȷƲȯ٪ƇƫȉɅƇƫƇ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪
o período eleitoral. 

 Para melhor compreensão, as condutas vedadas pela legislação eleitoral 
ǌȉȯƇǼ٪ ƇǍǳɍɅǛǾƇƫƇȷ٪ Ȭȉȯ٪ ȬƲȯɅǛǾƷǾƤǛƇ٪ ɅƲǼƈɅǛƤƇؘ٪ �٪ ƫƲȷƤȯǛƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ƤƇƫƇ٪ ɍǼƇ٪ ƫƲǳƇȷ٪ ɥƲǼ٪
acompanhada do período no qual a vedação deve ser observada, das penalidades 
aplicáveis em caso de descumprimento da legislação eleitoral e, quando necessário, 
de exemplos e observações que ajudem a distinguir as condutas vedadas daquelas 
permitidas. 

 Cumpre alertar, contudo, que, no art. 237 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 
de julho de 1965), bem como no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, há vedação 
de caráter amplo e genérico para a administração pública e seus gestores. Trata-se da 
responsabilização da autoridade e do candidato na hipótese de “uso indevido, desvio 
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ou abuso do poder de autoridade”, em benefício de candidato ou partido político. 

 Isso implica que, além das hipóteses expressamente previstas na Lei das 
-ǳƲǛƧȧƲȷؙ٪Ƈ٪eɍȷɅǛƧƇ٪-ǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ɅƲǼ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ƇȬǳǛƤƇȯ٪ȬƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲǼ٪
casos que julgue tenha havido abuso do poder por parte de um agente público. Dessa 
forma, atos de governo, ainda que formalmente legais, podem ser entendidos como 
abusivos se, de algum modo, puderem ser associados com a concessão de benefício a 
certo candidato, partido político ou coligação, ou se forem praticados em desfavor da 
liberdade do voto. 

 De acordo com José Jairo Gomes (in Direito Eleitoral, 2017) [é] intuitivo que a 
máquina administrativa não possa ser colocada a serviço de candidaturas no processo 
eleitoral, já que isso desvirtuaria completamente a ação estatal, além de desequilibrar 
o pleito – ferindo de morte a isonomia que deve permear as campanhas e imperar 
entre os candidatos – e fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento 
privilegiado a pessoas ou classes sociais.

 O Tribunal Superior Eleitoral já assentou que (i) “o abuso de poder político 
é “condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos pleitos e, também, por 
violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente assegurado na 
Constituição da República” (TSE – ARO no 718/DF – DJ 17-6-2005); (ii) “Caracteriza-se o 
abuso de poder quando demonstrado que o ato da Administração, aparentemente 
ȯƲǍɍǳƇȯڑ Ʋڑ ƣƲǾƳ˶Ƥȉڑ ƙڑ ȬȉȬɍǳƇƧƠȉڑل ɅƲɥƲڑ ƤȉǼȉڑ ȉƣǬƲɅǛɥȉڑ ǛǼƲƫǛƇɅȉڑ ȉڑ ǌƇɥȉȯƲƤǛǼƲǾɅȉڑ ƫƲڑ
algum candidato” (TSE – REspe no 25.074/RS – DJ 28-10-2005).

 Nada obstante, a participação em campanhas eleitorais é direito de todos os 
cidadãos. Portanto, não é vedado aos agentes públicos participar, fora do horário de 
trabalho, de eventos de campanha eleitoral, devendo observar, no entanto, os limites 
impostos pela legislação, bem como os princípios éticos que regem a Administração 
Pública. 

 À Advocacia-Geral da União, enquanto Função Essencial à Justiça e competente 
para consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, cabe velar pelo estrito 
respeito da Constituição da República e das leis em vigor no país, por todos os cidadãos, 
especialmente pelos agentes públicos. 

 É papel das Instituições da República Federativa do Brasil a busca pela criação de 
uma cultura de respeito à norma constitucional, destacando-se, no processo eleitoral, 
Ƈ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛƇ٪ƫƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪Ƈȉȷ٪ȬȯǛǾƤǝȬǛȉȷ٪ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉ٪Ʋ٪ȯƲȬɍƣǳǛƤƇǾȉؘ
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 De acordo com § 1º do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997: 

 “Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta 
ou fundacional.”

٪ ÜƲȯǛ˚ƤƇعȷƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƫƲ˚ǾǛƧƠȉ٪ƫƇƫƇ٪ȬƲǳƇ٪jƲǛ٪Ƴ٪Ƈ٪ǼƇǛȷ٪ƇǼȬǳƇ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ȮɍƲ٪
estão compreendidos:
 

• os agentes políticos (Presidente da República, Governadores, Prefeitos e 
respectivos Vices, Ministros de Estado, Secretários, Senadores, Deputados federais e 
estaduais, Vereadores etc.);

 
•  os servidores titulares de cargos públicos, efetivos ou em comissão, em órgão 

ou entidade pública (autarquias e fundações);

• os empregados, sujeitos ao regime estatutário ou celetista, permanentes 
ou temporários, contratados por prazo determinado ou indeterminado, de órgão 
ou entidade pública (autarquias e fundações), empresa pública ou sociedade de 
economia mista;

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

de Mesa receptora ou apuradora de votos, recrutados para o serviço militar obrigatório 
etc.);

 
•   os gestores de negócios públicos;
 
•   os estagiários;

•  os que se vinculam contratualmente com o Poder Público (prestadores 
terceirizados de serviço, concessionários ou permissionários de serviços públicos e 
delegados de função ou ofício público).

 

2 DEFINIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS
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 O princípio básico que deve nortear as condutas dos agentes públicos no período 
de eleição está disposto no caput do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, ou seja, são vedadas 
“... condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais”. 

 Cabe alertar que o Tribunal Superior Eleitoral entende que: 

٪Ƈن ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ ƫƇȷ٪ ƤȉǾƫɍɅƇȷ٪ ɥƲƫƇƫƇȷ٪ ȬȯƲȷƤȯǛɅƇȷ٪ Ǿȉ٪ ƇȯɅؘ٪ ׁׅ٪ ƫƇ٪ jƲǛ٪ Ǿѣ٪
9.504/97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses se subsumam 
às hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, são 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no 
pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a potencialidade 
lesiva.” (REsp nº 45.060, Acórdão de 26/09/2013, relatora Ministra Laurita 
Hilário Vaz).

“[...] A aferição do abuso do poder econômico, político ou do uso indevido 
dos meios de comunicação social independe do resultado do pleito, 
devendo ser aferida de acordo com a gravidade da situação revelada pela 
prova dos autos. [...]”  (Ac. de 7.2.2017 no RO nº 138069, rel. Min. Henrique 
Neves da Silva.)

 Assim, as condutas vedadas dispensam comprovação de dolo ou culpa do agente, 
sendo cláusulas de responsabilidade objetiva. Torna-se, portanto, desnecessária a 
ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƇ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳǛƫƇƫƲ٪ǳƲȷǛɥƇ٪ȬƇȯƇ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇȯ٪ȉ٪ȬǳƲǛɅȉ٪ح§ƲȷȬƲ٪½¯-٪Ǿѣ٪ׁׂؙ־ׅ׆٪ȯƲǳؘ٪tǛǾؘ٪
Edson Fachin de 13.8.2019 e Agravo de Instrumento TSE nº 5747, rel. Min. Edson Fachin 
de 07/02/2020).

3 PRINCÍPIO BÁSICO DE VEDAÇÃO DE CONDUTAS
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 Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, “As condutas vedadas (Lei das Eleições, 
art. 73) constituem-se em espécie do gênero abuso de autoridade. Afastado este, 
considerados os mesmos fatos, resultam afastadas aquelas. O fato considerado 
como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73) pode ser apreciado como abuso do 
poder de autoridade para gerar a inelegibilidade do art. 22 da Lei Complementar 
no 64/90. O abuso do poder de autoridade é condenável por afetar a legitimidade 
e normalidade dos pleitos e, também, por violar o princípio da isonomia entre os 
concorrentes, amplamente assegurado na Constituição da República.” (ARO nº 718, 
Acórdão de 24/05/2005, relator Ministro Luiz Carlos Madeira).

٪ %Ʋ٪ƇƤȉȯƫȉ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ƇȯɅؘ٪ׂׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪ׇׇׇֿؘإׂ־׃ ؙׅ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇ٪Ƈƣɍȷȉ٪ƫƲ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲؙ٪ȬƇȯƇ٪
ȉȷ٪˚Ǿȷ٪ƫȉ٪ƫǛȷȬȉȷɅȉ٪Ǿȉ٪ƇȯɅؘ٪׀׀٪ƫƇ٪jƲǛ٪�ȉǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪Ǿѣ٪ׂؙׄ٪ƫƲ٪ֿ׆٪ƫƲ٪ǼƇǛȉ٪ƫƲ٪ׇׇֿؙ־٪Ƈ٪
ǛǾǌȯǛǾǍƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ƫǛȷȬȉȷɅȉ٪Ǿȉ٪ۄ٪ֿ ѣ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁ ׅ٪ƫƇ٪�ȉǾȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪FƲƫƲȯƇǳؙ٪̊ ƤƇǾƫȉ٪ȉ٪ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǳؙ٪
se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.

 Assim, a prática de condutas vedadas pela Lei nº 9.504, de 1997 pode vir a ser 
apurada em investigação judicial e ensejar a aplicação do disposto no art. 22 da Lei 
Complementar nº 64, de 1990, que trata do uso indevido, desvio ou abuso do poder 
econômico ou do poder de autoridade, da utilização indevida de veículos ou meios de 
comunicação social, em benefício de candidato ou partido político.  (TSE, AG nº 4.511, 
Acórdão de 23/03/2004, relator Ministro Fernando Neves da Silva).

 Nesse contexto, vale a pena registrar que para o TSE, o “abuso do poder político 
ȮɍƇǳǛ˶ƤƇ٧ȷƲڑȮɍƇǾƫȉڑƇڑƲȷɅȯɍɅɍȯƇڑƫƇڑƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƧƠȉڑȬɎƣǳǛƤƇڑƳڑɍɅǛǳǛɶƇƫƇڑƲǼڑƣƲǾƲǌǝƤǛȉڑƫƲڑ
determinada candidatura ou como forma de prejudicar a campanha de eventuais 
adversários, incluindo neste conceito quando a própria relação de hierarquia na 
estrutura da administração pública é colocada como forma de coagir servidores a 
aderir a esta ou aquela candidatura (...). ” (Recurso Ordinário nº 265041, Relator (a) Min. 
Gilmar Mendes, DJE 08/05/2017)

٪ �ǍȉȯƇؙ٪ ƤƇƣƲ٪ ȯƲǳƲǼƣȯƇȯ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ƲɫǛǍƷǾƤǛƇ٪ ƫƇ٪ ȬȉɅƲǾƤǛƇǳǛƫƇƫƲ٪ ǳƲȷǛɥƇ٪ ƫƇ٪ ƤȉǾƫɍɅƇ٪
ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ ƫȉ٪ Ƈƣɍȷȉ٪ ƫȉ٪ ȬȉƫƲȯ٪ ƫƲ٪ ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲؙ٪ ȬȯƲɥǛȷɅȉ٪ Ǿȉ٪ ƇȯɅؘ٪ ٪׀׀ ƫƇ٪ jƲǛ٪
Complementar nº 64, de 1990, objeto de reiteradas decisões do Tribunal Superior 
Eleitoral, não mais prevalece em virtude da inclusão do inciso XVI ao art. 22 da Lei das 
Inelegibilidades (LC nº 64/1990), pela Lei Complementar nº 135, de 2010, dispondo que 
ڑƇڑȬƇȯƇٲ ƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑƫȉڑƇɅȉڑƇƣɍȷǛɥȉڑلǾƠȉڑ ȷƲȯƈڑ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫƇڑƇڑȬȉɅƲǾƤǛƇǳǛƫƇƫƲڑƫƲڑȉڑ
fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o 
caracterizam”.

 Não é por outra razão que o TSE decidiu recentemente que “ȬƇȯƇڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇȯڑ
a prática de abuso de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e 
não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em 
ƤȉǾɅƇڑȉڑƤȯǛɅƳȯǛȉڑȮɍƇǳǛɅƇɅǛɥȉڑ٧ڑƇڑƇȬɅǛƫƠȉڑƫƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑȬƇȯƇڑǛǾ˷ɍƲǾƤǛƇȯڑƇڑɥȉǾɅƇƫƲڑǳǛɥȯƲڑƫȉڑ
eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o quantitativo, qual seja a 

4 CONDUTAS VEDADAS E USO INDEVIDO, DESVIO OU 
        ABUSO DO PODER DE AUTORIDADE
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eventual diferença de votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não 
eleitos.[...]”(Ac de 5.2.2019 no REspe nº 114,rel. Min. Admar Gonzaga) no mesmo sentido 
o Ac de 5.12.2017 no AgR-RO nº 804483, rel. Min. Jorge Mussi.)
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 A revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021, não 
impede o eventual enquadramento das condutas vedadas pelo art. 73 da Lei nº 9.504, 
de 1997, em algum dos tipos enunciados nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 1992.  

٪ vƲȷȷƲ٪ƤƇȷȉؙ٪Ƈ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ȬȯȉƤƲȷȷƇȯ٪Ʋ٪ ǬɍǳǍƇȯ٪ȉ٪ƇɅȉ٪ƫƲ٪ ǛǼȬȯȉƣǛƫƇƫƲ٪ǾƠȉ٪
será da Justiça Eleitoral, mas da Justiça comum (Justiça Federal no caso de autoridade 
da Administração Federal) (TSE, RO nº 1.717.231, Acórdão de 24/04/2012, relator Ministro 
Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira). As penalidades também não são de ordem 
eleitoral, mas de ordem cível-administrativa àquele que venha a ser condenado. 

 A circunstância de os fatos narrados em investigação judicial na Justiça Eleitoral 
ƤȉǾ˚ǍɍȯƇȯƲǼؙ٪ƲǼ٪ɅƲȷƲؙ٪ǛǼȬȯȉƣǛƫƇƫƲ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥƇ٪ǾƠȉ٪ȉƣȷɅƇ٪Ƈ٪ƤȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲȷȷƇ٪
Justiça especializada para apuração dos eventuais ilícitos eleitorais (condutas vedadas 
e uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade), 
nem para imposição das penalidades previstas na legislação eleitoral (TSE, AgR-RO 
nº 2.365, Acórdão de 01/12/2009, relator Ministro Arnaldo Versiani Leite Soares; e AG nº 
3.510, Acórdão de 27/03/2003, relator Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira). 

 E ainda, “Mesmo se tratando de condutas, em tese, passíveis de caracterizar 
improbidade administrativa, essa Justiça Especializada tem competência para julgar 
ȉȷڑǌƲǛɅȉȷڑȮɍƲڑɥǛȷƲǼڑƙڑƇȬɍȯƇƧƠȉڑƫƲڑƫƲǳǛɅȉȷڑƲǳƲǛɅȉȯƇǛȷٳى (Agravo Regimental em Agravo 
de Instrumento nº 31284, Acórdão de 08/04/2014, Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO 
VAZ, Publicação: DJE de 20/05/2014).

5 CONDUTAS VEDADAS E ATOS DE IMPROBIDADE 
        ADMINISTRATIVA
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LEMBRETE PARA AS ELEIÇÕES DE 2022: Recomenda-se a leitura da Resolução TSE nº 23.610, de 
18 de dezembro de 2019, com as alterações da Resolução n° 23.671 de 14 de dezembro de 2021, 
que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em 
campanha eleitoral.

6.1 PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

 %Ʋ˚ǾǛƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳؚ De acordo com o professor José Jairo 
Gomes propaganda eleitoral é aquela elaborada por partidos políticos e candidatos 
ƤȉǼڑƇڑ˶ǾƇǳǛƫƇƫƲڑƫƲڑƤƇȬɅƇȯڑɥȉɅȉȷڑƫȉڑƲǳƲǛɅȉȯƇƫȉڑȬƇȯƇڑǛǾɥƲȷɅǛƫɍȯƇڑƲǼڑƤƇȯǍȉڑȬɎƣǳǛƤȉ٧
eletivo. Caracteriza-se por levar ao conhecimento público, ainda que de maneira 
ƫǛȷǌƇȯƧƇƫƇڑ ȉɍڑ ƫǛȷȷǛǼɍǳƇƫƇڑل ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇڑ ȉɍڑ ȉȷڑǼȉɅǛɥȉȷڑ ȮɍƲڑ ǛǾƫɍɶƇǼڑ ƙڑ ƤȉǾƤǳɍȷƠȉڑ
ƫƲڑȮɍƲڑȉڑƣƲǾƲ˶ƤǛƈȯǛȉڑƳڑȉڑǼƇǛȷڑƇȬɅȉڑȬƇȯƇڑȉڑƤƇȯǍȉڑƲǼڑƫǛȷȬɍɅƇڑىvƲȷȷƇڑǳǛǾǕƇڑلƤȉǾȷɅǛɅɍǛڑ
ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑƇȮɍƲǳƇڑƇƫȯƲƫƲڑȬȯƲȬƇȯƇƫƇڑȬƇȯƇڑǛǾ˷ɍǛȯڑǾƇڑɥȉǾɅƇƫƲڑƫȉڑƲǳƲǛɅȉȯڑلƲǼڑ
ȮɍƲڑƇڑǼƲǾȷƇǍƲǼڑƳڑȉȯǛƲǾɅƇƫƇڑƙڑƇɅȯƇƧƠȉڑƲڑƤȉǾȮɍǛȷɅƇڑƫƲڑɥȉɅȉȷى

 No entanto, a partir da nova redação do art. 36-A, a Lei das Eleições (Lei  9.504/97) 
passou a prever que ǾƠȉ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇǼ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ƇǾɅƲƤǛȬƇƫƇ, desde que 
não envolvam pedido explícito de voto: 1) a menção à pretensa candidatura, 2) a 
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, além dos atos previstos nos 
ǛǾƤǛȷȉȷ٪ U٪Ƈ٪ÜUU٪ƫƇȮɍƲǳƲ٪ƇȯɅǛǍȉؘ٪�ɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ ǳƲǛ٪ǾƠȉ٪ƫƲ˚ǾƲ٪ȉ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪
antecipada, mas diz, somente, o que não é.

 Período: a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto 
do ano da eleição (cf. art. 36, caput, da Lei 9.504/1997, com a redação dada pela Lei 
13.165/2015).

 Penalidades: sujeição do responsável pela divulgação da propaganda e, 
ȮɍƇǾƫȉ٪ƤȉǼȬȯȉɥƇƫȉ٪ȉ٪ȷƲɍ٪ȬȯƳɥǛȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉؙ٪ƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƈȯǛȉ٪ƙ٪ǼɍǳɅƇ٪Ǿȉ٪ɥƇǳȉȯ٪ƫƲ٪
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente 
ao custo da propaganda, se este for maior (cf. art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997).

EXCEÇÕES: Conforme o disposto no art. 36-A da Lei 9.504, de 1997 (com a redação dada pela 
jƲǛ٪ֿֿׁؘؙׄ׃٪ƫƲ٪ؙخ׃ֿ־׀٪ǾƠȉ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇǼ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ƇǾɅƲƤǛȬƇƫƇؙ٪ƫƲȷƫƲ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ƲǾɥȉǳɥƇǼ٪
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 
ȷȉƤǛƇǳؙ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƲ٪ɥǛƇ٪ǛǾɅƲȯǾƲɅؚ٪U٪ع٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƧƠȉ٪ƫƲ٪̊ ǳǛƇƫȉȷ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛƫȉȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪ȉɍ٪ƫƲ٪ȬȯƳعƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪
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 
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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 
ǛǾǌȉȯǼƇɅǛɥȉؙ٪ Ƈ٪ ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ ƫȉȷ٪ ǾȉǼƲȷ٪ ƫȉȷ٪ ˚ǳǛƇƫȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇȯƠȉ٪ ƫƇ٪ ƫǛȷȬɍɅƇ٪ Ʋ٪ Ƈ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪
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.

OBSERVAÇÃO: “(...) 3. De acordo com o atual entendimento deste Tribunal Superior, desde que 
ǛǾƲɫǛȷɅƲǾɅƲڑȬƲƫǛƫȉڑƲɫȬȯƲȷȷȉڑƫƲڑɥȉɅȉȷڑلƇڑ ȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇڑƙڑƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇڑƲڑƇڑȬȯȉǼȉƧƠȉڑȬƲȷȷȉƇǳڑƫȉȷڑȬȯƳ٧
ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷڑǾƠȉڑ ƤȉǾ˶ǍɍȯƇǼڑȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑ ƲɫɅƲǼȬȉȯƐǾƲƇڑى�ȷȷǛǼڑلǾƠȉڑ ȷƲڑȬȉƫƲڑ ƤȉǾǌɍǾƫǛȯڑ
ato de mera divulgação de propósitos em evento promovido por associação local, com posterior 
replicação em rede social, com propaganda eleitoral extemporânea.4. Agravo 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)

OBSERVAÇÃO: a propaganda eleitoral antecipada massiva, mesmo que não implique violação 
explícita a este artigo, pode caracterizar ação abusiva, sob o viés econômico, a ser corrigida por meio 
de ação própria (Ac.-TSE, de 10.12.2019, no RO nº 060161619).

OBSERVAÇÃO: a regra permissiva do art. 36-A da Lei das Eleições não legitima, em período de pré-
campanha, a veiculação de propaganda por formas e meios proscritos durante o período eleitoral 
(Ac.-TSE, de 9.4.2019, no REspe nº 060022731).

OBSERVAÇÃO: ǾƠȉ٪ ƤȉǾ˚ǍɍȯƇ٪ ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ ƇǾɅƲƤǛȬƇƫƇ٪ ƲǳȉǍǛȉ٪ ǌƲǛɅȉ٪ ƫƇ٪ ɅȯǛƣɍǾƇ٪ ƫƇ٪ �ƇȷƇ٪
Legislativa por parlamentar a postulante a cargo público (Ac.-TSE, de 2.2.2017, no REspe nº 35094). 

OBSERVAÇÃO: a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral, a menção à pretensa 
ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇ٪Ʋ٪Ƈ٪ƲɫƇǳɅƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ȮɍƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ȬƲȷȷȉƇǛȷ٪ƫȉȷ٪ȬȯƳعƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ǾƠȉ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇǼ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪
extemporânea, desde que não envolvam pedido explícito de voto (Ac.-TSE, de 18.10.2016, no REspe 
nº 5124). 

��¯-§Ü�!��٪ع٪%ǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉ٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƲ٪ƣƇǾǾƲȯ٪Ʋ٪ ǛǾƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪
ƲɫɅƲǼȬȉȯƐǾƲƇؚ٪�٪¤ǳƲǾƈȯǛȉ٪ƫȉ٪½ȯǛƣɍǾƇǳ٪̄ ɍȬƲȯǛȉȯ٪-ǳƲǛɅȉȯƇǳؙ٪Ȭȉȯ٪ɍǾƇǾǛǼǛƫƇƫƲؙ٪Ƈ˚ȯǼȉɍ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪
ƫƲ٪ ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇ٪ Ȭȉȯ٪ ǼƲǛȉ٪ ƫƲ٪ ƣƇǾǾƲȯ٪ Ƈ˚ɫƇƫȉ٪ ƲǼ٪ ȷǕȉȬȬǛǾǍ٪ ƤƲǾɅƲȯ٪ ǾƠȉ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇ٪ ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪
antecipada. (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 155-93, Relator. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, julgado em 9.11.2017)

OBSERVAÇÃO - “[...]  ¤ȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƇǾɅƲƤǛȬƇƫƇؘ٪�ȯɅؘ٪ׁׄع�٪ƫƇ٪jƲǛ٪ׇׇؘإׂ־׃ ؘׅ٪FƇƤƲƣȉȉǯؘ٪FȉɅȉȷ٪ƤȉǼ٪ȉ٪
ǾɎǼƲȯȉ٪Ʋ٪ȷǛǍǳƇ٪ƫȉ٪ȬƇȯɅǛƫȉؘ٪Divulgação. Pré-candidatura. Possibilidade. Pedido explícito de voto. 
Ausência [...] mera divulgação de fotos em rede social de pessoas junto ao pré-candidato, ‘portando 
ƤƇȯɅƇɶƲȷڑƤȉǼڑȉڑǾɎǼƲȯȉڑƲڑƇڑȷǛǍǳƇڑƫȉڑȬƇȯɅǛƫȉڑȬȉȯڑǼƲǛȉڑƫȉڑȮɍƇǳڑɥǛȯǛƇڑƇڑȷƲڑƤƇǾƫǛƫƇɅƇȯڑٚىىىٙڑٵƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑ
apenas divulgação de pré-candidatura, o que é admitido pela norma de regência e encontra 
amparo no vigente entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca do tema [...]” (Ac de 11.9.2018 
no AgR-REspe 13969, rel. Min. Jorge Mussi)

��¯-§Ü�!��٪ ٪ع ٪ȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ¤٪زؘؘؘرن ƇǾɅƲƤǛȬƇƫƇؘ٪¤ǳƇƤƇȷ٪ƫƲ٪ȬǳƈȷɅǛƤȉؘ٪Pedido explícito de 
votos. Ausência. Art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Incidência [...] 1. Este Tribunal Superior, em julgamento 
recente, assentou que, ‘com a regra permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504, de 1997, na redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de caracterização de propaganda antecipada 
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ƇڑǼƲǾƧƠȉڑƙڑȬȯƲɅƲǾȷƇڑƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇڑلƇڑƲɫƇǳɅƇƧƠȉڑƫƇȷڑȮɍƇǳǛƫƇƫƲȷڑȬƲȷȷȉƇǛȷڑƫƲڑȬȯƳ٧ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷڑƲڑȉɍɅȯȉȷڑ
atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, desde 
que não haja pedido expresso de voto’ [...] 2. A veiculação de mensagens com menção a possível 
ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇڑلȷƲǼڑȬƲƫǛƫȉڑƲɫȬǳǝƤǛɅȉڑƫƲڑɥȉɅȉȷڑلƤȉǼȉڑȉƤȉȯȯƲɍڑǾƇڑƲȷȬƳƤǛƲڑلǾƠȉڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑ
eleitoral extemporânea, nos termos da redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015.  [...]” (Ac 
de 26.6.2018 no AgR-AI nº 924, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto; no mesmo sentido o Ac de 
16.2.2017 na Rp nº 29487, rel. Min. Herman Benjamin.)

OBSERVAÇÃO - �ƣɍȷȉ٪ƫƲ٪ȬȉƫƲȯ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷȉ: “Ainda que não haja expressa previsão legal sobre o 
abuso do poder religioso, a prática de atos de propaganda em prol de candidatos por entidade 
religiosa, inclusive os realizados de forma dissimulada, pode caracterizar a hipótese de abuso do 
ȬȉƫƲȯڑ ƲƤȉǾȌǼǛƤȉڑلǼƲƫǛƇǾɅƲڑ Ƈڑ ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉڑ ƫƲڑ ȯƲƤɍȯȷȉȷڑ ˶ǾƇǾƤƲǛȯȉȷڑ ȬȯȉɥƲǾǛƲǾɅƲȷڑ ƫƲڑ ǌȉǾɅƲڑ ɥƲƫƇƫƇڑى
Além disso, a utilização proposital dos meios de comunicação social para a difusão dos atos de 
promoção de candidaturas é capaz de caracterizar a hipótese de uso indevido prevista no art. 22 
ƫƇڑjƲǛڑƫƇȷڑ UǾƲǳƲǍǛƣǛǳǛƫƇƫƲȷڑى-ǼڑƇǼƣƇȷڑƇȷڑȷǛɅɍƇƧȧƲȷڑƲڑƤȉǾǌȉȯǼƲڑƇȷڑƤǛȯƤɍǾȷɅƐǾƤǛƇȷڑɥƲȯǛ˶ƤƇƫƇȷڑلȉȷڑ
fatos podem causar o desequilíbrio da igualdade de chances entre os concorrentes e, se atingir 
ǍȯƇɥƲǼƲǾɅƲڑ Ƈڑ ǾȉȯǼƇǳǛƫƇƫƲڑ Ʋڑ Ƈڑ ǳƲǍǛɅǛǼǛƫƇƫƲڑ ƫƇȷڑ ƲǳƲǛƧȧƲȷڑل ǳƲɥƇȯڑ ƙڑ ƤƇȷȷƇƧƠȉڑ ƫȉڑ ȯƲǍǛȷɅȯȉڑ ȉɍڑ ƫȉڑ
diploma dos candidatos eleitos.” (Recurso Ordinário nº 265308, Relator(a) Min. Henrique Neves Da 
Silva, DJE 05/04/2017)

OBSERVAÇÃO – �ȉǾɥȉƤƇƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ȯƲƫes ƫƲ٪ ȯƇƫǛȉƫǛǌɍȷƠȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ȬȯȉǾɍǾƤǛƇǼƲǾɅȉؚ٪ Conforme 
o art. 36-B da Lei nº 9.504, de 1997 (incluído pela Lei nº 12.891, de 11 de dezembro de 2013), “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, 
de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques 
ƇڑȬƇȯɅǛƫȉȷڑȬȉǳǝɅǛƤȉȷڑ Ʋڑ ȷƲɍȷڑ ˶ǳǛƇƫȉȷڑ ȉɍڑ ǛǾȷɅǛɅɍǛƧȧƲȷٳى. A convocação de redes de radiodifusão para 
pronunciamento de que trata o art. 36-B da Lei nº 9.504, de 1997, se refere àquela permitida, ou seja, 
ƇǾɅƲȷ٪ƫȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ȉ٪ȬǳƲǛɅȉ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ȉɍ٪ȬƇȯƇ٪ɅȯƇɅƇȯ٪ƫƲ٪ǼƇɅƳȯǛƇ٪ɍȯǍƲǾɅƲؙ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲ٪
e característica das funções de governo, sob pena de se incidir na conduta vedada prevista no art. 
73, inciso VI, alínea “c”, da Lei nº 9.504, de 1997.

OBSERVAÇÃO - ÄɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷǝǼƣȉǳȉȷ٪ȉɍ٪ǛǼƇǍƲǾȷ٪ƲǼ٪ȬȯȉǾɍǾƤǛƇǼƲǾɅȉؚ٪Conforme o parágrafo 
único do art. 36-B da Lei nº 9.504, de 1997 (incluído pela Lei nº 12.891, de 11 de dezembro de 2013), 
“Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos 
ou imagens, exceto aqueles previstos no § 1o do art. 13 da Constituição Federal”, quais sejam, os 
símbolos da República Federativa do Brasil, que são a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.

PROPAGANDA ELEITORAL N�٪Uv½-§v-½ؚ A lei permite a propaganda eleitoral na internet, a partir 
do dia 16 de agosto do ano da eleição. Todavia, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda 
ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ȬƇǍƇ٪ǾƇ٪ǛǾɅƲȯǾƲɅؙ٪ȷƇǳɥȉ٪ȉ٪ǛǼȬɍǳȷǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉؙ٪ƫƲȷƫƲ٪ȮɍƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus 
representantes (art. 57-C, da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 13.488/17).

¯�U��ؚ٪ȉ٪ȮɍƲ٪Ƴ٪ǛǼȬɍǳȷǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ؟ É a contratação de serviços de propaganda para 
que o post do candidato receba destaque nas timelines de redes sociais e também nas buscas de 
provedores de pesquisa. A novidade já está em vigor desde o dia 06 de outubro de 2017.

j-t� agora é crime eleitoral publicar ou impulsionar novo post, anúncio ou qualquer tipo de ؚ-¯ع-§
propaganda no dia da eleição. Não há, contudo, problema em manter os que já existem. (art. 39, § 
5º, IV, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.488/17).
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IMPORTANTE: a partir da edição da Lei 13.488/17, qualquer pessoa física, desde que não impulsione, 
poderá realizar propaganda eleitoral na internet por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens 
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas.

IMPORTANTE: a partir da edição da Lei 13.487/17, não será permitido qualquer tipo de propaganda 
política paga no rádio e na televisão.

6.1.1 PUBLICIDADE E O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 �ȉǾƫɍɅƇ: infriǾǍƷǾcia ao disposto no § 1° do art. 37 da Constituição Federal, o 
qual determina que 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”ؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇ٪Ƈƣɍȷȉ٪ƫƲ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲؙ٪
ȬƇȯƇ٪˚Ǿȷ٪ƫȉ٪ƫǛȷȬȉȷɅȉ٪Ǿȉ٪ƇȯɅؘ٪׀׀٪ƫƇ٪jƲǛ٪�ȉǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪Ǿѣ٪ׂؙׄ٪ƫƲ٪ׇׇֿح٪־Ƥǌؘ٪ƇȯɅؘ٪ׂׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪
nº 9.504, de 1997).

 Período: em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral. 

 Penalidades: por ƤȉǾ˚Ǎurar abuso do poder de autoridade, acarreta 
inelegibilidade de quantos hajam contribuído para a prática do ato para as eleições a 
ȷƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇȯƲǼ٪Ǿȉȷ٪ح٪׆ȉǛɅȉخ٪ƇǾȉȷ٪ȷɍƣȷƲȮɍƲǾɅƲȷ٪ƙ٪ƲǳƲǛƧƠȉ٪ƲǼ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɥƲȯǛ˚Ƥȉɍ٪Ƈ٪ƤȉǾƫɍɅƇ٪
ɥƲƫƇƫƇؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƇ٪ƤƇȷȷƇƧƠȉ٪ƫȉ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉ٪ȉɍ٪ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉ٪ƫǛȯƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉ٪
pelo abuso do poder de autoridade (cf. inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 
64, de 1990); se o responsável for candidato, cancelamento do registro ou do diploma 
(cf. art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997). 

O�¯-§Ü�!��٪ػ٪
ǼƣǛɅȉ٪ƫƲ٪ƇȬǳǛƤƇƧƠȉ: segundo o TSE, “1. A ação de investigação judicial eleitoral 

para apuração do abuso de autoridade previsto no art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997, por violação ao 

princípio da impessoalidade (Constituição, art. 37, § 1º), pode ser ajuizada em momento anterior 

ao registro de candidatura, haja vista, na hipótese de eventual procedência, as sanções atingirem 

ɅƇǾɅȉڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷڑȮɍƇǾɅȉڑǾƠȉڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷڑ�ڑىםڑڑىƇƣɍȷȉڑƫȉڑȬȉƫƲȯڑƫƲڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑȬȉƫƲڑȷƲڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇȯڑل

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)

��¯-§Ü�!��٪ع٪¤ɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ: Para o TSE, “[...] Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei 

nº 9.504/1997. Publicidade institucional em período defeso. [...] 2. No período vedado, é proibida a 

veiculação de publicidade institucional, independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor 

informativo, educativo ou de orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes. 

ڑȉƣȷɅƇǾɅƲڑǾƠȉڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇƫƇڑƤƇ˶ڑעפפלُןכנىפڑǾҀڑjƲǛڑƫƇڑلƣڑلÜUڑلמעڑىƇȯɅڑȬƲǳȉڑȬȯƲɥǛȷɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑ�ڑىמ

o momento em que autorizada a divulgação da publicidade institucional, desde que esta tenha 
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permanecido nos 3 meses anteriores ao pleito. Precedentes. [...]”

(Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:  DJE - Diário 

da justiça eletrônica, Data 21/08/2019, Página 13)

��¯-§Ü�!��٪ ٪ع ¤ɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ: “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ORDINÁRIO. DIVULGAÇÃO DE INFORMES NO SÍTIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DO AMAZONAS NA INTERNET. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, 

B, DA LEI Nº 9.504/1997.  PROPORCIONALIDADE DA PENA.

1.  A jurisprudência do TSE entende que nem toda veiculação de notícia nos sítios mantidos pelos 

ƲǾɅƲȷڑ ȬɎƣǳǛƤȉȷڑ ǾƇڑ ǛǾɅƲȯǾƲɅڑ ɅƲǼڑ ƤƇȯƈɅƲȯڑ ƫƲڑ ȬɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲڑل ȬȉƫƲǾƫȉڑ ƤȉǾ˶ǍɍȯƇȯ٧ȷƲڑ Ƈڑ ƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇڑ ƫƲڑ

caráter meramente informativo. Precedente: Rp nº 1600-62, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis 

Moura, DJe de 10.3.2016.

2.  Assim, não há como dizer, em abstrato, se a veiculação de notícias em sítios mantidos na internet 

por entes públicos nos três meses que antecedem o pleito constitui ou não a conduta vedada prevista 

ǾȉڑƇȯɅڑلמעڑىÜUڑلƣڑلƫƇڑjƲǛڑǾҀڑ�ڑىעפפלُןכנىפڑƲɫƇǼƲڑƫƲɥƲڑȷƲȯڑ ǌƲǛɅȉڑƤƇȷȉڑƇڑƤƇȷȉڑلƫƲڑ ǌȉȯǼƇڑƇڑ ǛƫƲǾɅǛ˶ƤƇȯ٧

se a existência de simples informação sobre as atividades do órgão ou verdadeira publicidade 

institucional. No caso concreto, a maior parte das matérias veiculadas no sítio da Seduc caracteriza 

publicidade institucional.[...]”

(Recurso Ordinário nº 185084, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação:  DJE - Diário da 

justiça eletrônica, Data 02/08/2018) 

 OBSERVAÇÃO – vȉɅǝƤǛƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ǛǾǌȉȯǼƇɅǛɥȉؚ “[...]Conduta vedada. Art. 73, I, III e VI, b, da Lei 

9.504/97. Notícia veiculada em sítio mantido por empresa pública. [...] 4. Segundo o entendimento 

do Tribunal Superior Eleitoral, não há falar em conduta vedada (art. 73 da Lei das Eleições) na 

hipótese em que a notícia veiculada no portal de órgão da Administração Pública possui conteúdo 

ǼƲȯƇǼƲǾɅƲڑ ǛǾǌȉȯǼƇɅǛɥȉڑى ¤ȯƲƤƲƫƲǾɅƲڑى ڑٜىىىٛ ڑىס vƠȉڑ ȷƲڑ ɥƲȯǛ˶ƤƇڑل ȬȉȯɅƇǾɅȉڑل Ƈڑ ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉڑ ƫƇȷڑ ƤȉǾƫɍɅƇȷڑ

vedadas descritas no art. 73, I, III e VI, b, da Lei nº 9.504/97, haja vista a inexistência do uso de 

bens da administração pública ou a utilização dos serviços de seus empregados em benefício de 

candidatos, partido político ou coligação, tampouco se evidencia a publicidade institucional em 

período vedado. [...]” (Ac. de 17.12.2015 na Rp nº 160062, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.)

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ȉǼȬƲɅƷǾƤǛƇؚ O TSE é competente para julgar questão relativa à ofensa do §1º do 

art. 37 da CF, fora do período eleitoral (ERP nº 752, de Acórdão de 10/08/2006, relator Ministro Carlos 

Augusto Ayres de Freitas Britto). 

��¯-§Ü�!��٪ ٪ع -ǾɅȯƲɥǛȷɅƇؚ ٲvƠȉڑ ƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑ ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳڑ ǛȯȯƲǍɍǳƇȯڑ ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇڑ ȮɍƲڑل

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).

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ȬɍȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉǼȉƧƠȉ٪ȬƲȷȷȉƇǳؚ ٲ¦ɍƇǾɅȉڑƙڑɥǛȉǳƇƧƠȉڑƇȉڑƇȯɅڑןעڑىƫƇڑjƲǛڑǾҀڑلעפُןכנىפڑ
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ȉڑ½ȯǛƣɍǾƇǳڑ¯ɍȬƲȯǛȉȯڑ-ǳƲǛɅȉȯƇǳڑ˶ȯǼȉɍڑƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉڑƫƲڑȮɍƲڑƇڑȬȯȉǼȉƧƠȉڑȬƲȷȷȉƇǳڑƫȉڑǍȉɥƲȯǾƇǾɅƲڑƲǼڑ

publicidade institucional da administração (CF, art. 37, § 1º) é passível de apuração na investigação 

judicial ou na representação por conduta vedada. Nesse sentido: Ag nº 427/SP, rel. Min. Fernando 

Neves, DJ 20.6.2003” (REspe nº 21.380, Acórdão de 29/06/2004, relator Luiz Carlos Lopes Madeira). 

Ut¤�§½�v½-٪ػ٪§ƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪-ɥƲǾɅȉȷ٪ƲǼ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ح¤�§-�-§٪Ǿؘ٪إ׆ֿ־׀إֿ־־־־�½-jإ�GÄإ
�GÄ٪ػ٪�ȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪�ƫɥȉǍƇƫƇعGƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉؚخ٪

• A Lei n.º 9.504/97 não veda, a priori, a realização de eventos durante o período de defeso 
eleitoral;

٪آ vƠȉ٪Ƴ٪ɥƲƫƇƫƇ٪Ƈ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲɥƲǾɅȉȷؙ٪ɅƇǛȷ٪ȮɍƇǛȷ٪ȉȷؚ٪Ƈخ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ɅƳƤǾǛƤȉعƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؙ٪ƫǛȯƲƤǛȉǾƇƫȉȷ٪
Ƈ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫȉ٪Ʋ٪ƤȉǼ٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪ȯƲȷɅȯǛɅƇؙ٪ƤȉǼ٪ȉ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ƫǛȷƤɍȷȷƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲǼƇ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪
de interesse da Administração; b) comemorativos de datas cívicas, históricas ou culturais, desde que 
já incorporados ao calendário regular do órgão ou entidade; c) previstos em lei para realização no 
período de defeso eleitoral; e d) de inauguração, com observância das restrições legais;

• O conteúdo apresentado no evento deve ser relacionado à missão institucional do órgão ou 
entidade e ter caráter informativo, educacional e de orientação social;

• A divulgação do evento deve ser orientada por máxima cautela, para que se evite a promoção 
pessoal de agente público ou qualquer forma de favorecimento pessoal;

• O conteúdo apresentado e o material de divulgação devem ser confeccionados com utilização 
de linguagem neutra, sem emissão de juízo de valor ou exaltação de atos, programas, obras, serviços 
e campanhas do órgão ou entidade, assim como a comparação entre diferentes gestões;

• É vedada a utilização de marcas, símbolos ou imagens associadas ao Governo Federal.

6.1.2 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

 %Ʋ˚ǾǛƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ȬɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؚ٪ aquela destinada a informar à 
sociedade a realização de atos, programas, obras e serviços de caráter estritamente 
educativo, informativo ou de orientação social.

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ȉ٪ȬǳƲǛɅȉؙ٪“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” (cf. art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504, de 1997). 
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 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ȉ٪ȬǳƲǛɅȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪׀٪ƫƲ٪ǬɍǳǕȉ٪
de 2022 até a realização das eleições.

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

-â-t¤j�ؚ ٲ�ȉǾ˶ǍɍȯƇڑ ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳڑ ɥƲƫƇƫƇڑ ƇڑǼƇǾɍɅƲǾƧƠȉڑ ƫƲڑ ȬǳƇƤƇȷڑ ƫƲڑ ȉƣȯƇȷڑ
públicas colocadas anteriormente ao período previsto no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, quando 
ƫƲǳƇȷڑƤȉǾȷɅƇȯڑƲɫȬȯƲȷȷȧƲȷڑȮɍƲڑȬȉȷȷƇǼڑǛƫƲǾɅǛ˶ƤƇȯڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑلȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷڑȉɍڑƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƧȧƲȷڑƤɍǬȉȷڑ
cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.” (TSE, ED-ED-AgR-AI nº 10.783, Acórdão de 
15/04/2010, relator Ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. “É vedada a permanência de 
ȬǳƇƤƇȷڑǛƫƲǾɅǛ˶ƤƇƫȉȯƇȷڑƫƲڑȉƣȯƇȷڑȬɎƣǳǛƤƇȷڑƲڑƤȉǼڑƤȉǾɅƲɎƫȉڑȬȯȉǼȉƤǛȉǾƇǳڑƫȉڑǍȉɥƲȯǾȉڑƤȉǾƤȉȯȯƲǾɅƲڑ
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).

OBSERVAÇÃO - 
ǼƣǛɅȉ٪ ƫƲ٪ ƇȬǳǛƤƇƧƠȉؚ٪ -ȷɅƇ٪ ɥƲƫƇƧƠȉ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ ȷƲ٪ ƇȬǳǛƤƇ٪ ƇȬƲǾƇȷ٪ Ƈȉȷ٪ ƇǍƲǾɅƲȷ٪

públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (cf. §3º do art. 73 da 

Lei nº 9.504, de 1997). 

OBSERVAÇÃO - �ɍɅȉȯǛɶƇƧƠȉ٪ ƲǼ٪ ƫƇɅa ƇǾɅƲȯǛȉȯؚ٪ segundo o TSE, “ڑ� ƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑ ƫƇڑ ƤȉǾƫɍɅƇڑ
vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses 
que antecedem a eleição - ante a natureza objetiva da referida norma independe do momento em 
que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado.”  (Recurso Especial 

Eleitoral nº 60414, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, 01/03/2016). No 

mesmo sentido: “3. (...) (ii) a permanência de publicidade institucional durante o período vedado é 

ȷɍ˶ƤǛƲǾɅƲڑȬƇȯƇڑȮɍƲڑȷƲڑƇȬǳǛȮɍƲڑƇڑǼɍǳɅƇڑȬȯƲɥǛȷɅƇڑǾȉڑƇȯɅןڑ۪ڑلמעڑىҀڑلƫƇڑjƲǛڑǾҀڑلעפפלُןכנىפڑȷƲǾƫȉڑǛȯȯƲǳƲɥƇǾɅƲڑ

ȮɍƲڑƇڑȬƲƧƇڑȬɍƣǳǛƤǛɅƈȯǛƇڑ ɅƲǾǕƇڑȷǛƫȉڑƇɍɅȉȯǛɶƇƫƇڑƲڑƇ˶ɫƇƫƇڑƲǼڑǼȉǼƲǾɅȉڑƇǾɅƲȯǛȉȯَڑ  AI - Agravo) ”ٜىىىٛ

Regimental em Agravo de Instrumento nº 060316606, Acórdão de 07/10/2021)

OBSERVAÇÃO - ¤ɍƣǳǛƤƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇɅȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷؚ Registre-se, ainda, que o Tribunal Superior Eleitoral 

˚ȯǼȉɍ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪Ǿȉ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇɅȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷ٪ȉɍ٪ǼƲȯƇǼƲǾɅƲ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉȷ٪

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).

OBSERVAÇÃO - íƲǳȉ٪ ƲǼ٪ ȷǝɅǛȉ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ: 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 
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haja descumprimento da proibição legal” (AgR-REspe nº 35.590, Acórdão de 29/04/2010, relator 
Ministro Arnaldo Versiani Leite Soares). Nesse sentido o ¤ƇȯƲƤƲȯ٪ Ǿؘ٪ �إ׆ֿ־׀إׁ־־½-jإ�GÄإ�GÄ 
Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪نǾƇڑǼƲƫǛƫƇڑƲǼڑȮɍƲڑȷƲڑɅȉȯǾƇڑƫǛǌǝƤǛǳڑƇڑƫƲ˶ǾǛƧƠȉڑƫƲڑȬƇȯƐǼƲɅȯȉȷڑƲɫƇɅȉȷڑȬƇȯƇڑƤȉǾƤƲǛɅɍƇȯڑ
determinada publicação como publicidade institucional, é importante que os órgãos públicos 

adotem máxima cautela quanto ao conteúdo, formƇڑل˶ǾƇǳǛƫƇƫƲڑƲڑɍɅǛǳǛƫƇƫƲڑƫƲڑƤƇƫƇڑȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉٳ.

OBSERVAÇÃO: “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, Data 04/09/2014)

��¯-§Ü�!��٪ػ٪¤ȯȉȬƇǍƇƧƠȉ٪ǛǾƫǛȯƲɅƇؚ٪“6. A proibição de publicidade institucional, nesse contexto, 
impede que a propagação de fatos positivos relativos ao Governo do Estado seja levada a efeito não 
apenas pelo próprio governo do Estado, mas ainda por intermédio de entes federativos interpostos. 
%ȉڑƤȉǾɅȯƈȯǛȉڑلƇƣȯǛȯ٤ȷƲ٤ǛƇڑɍǼڑǛǾƇƤƲǛɅƈɥƲǳڑ˷ ƇǾƤȉڑȬƇȯƇڑƣɍȯǳƇȷڑلȬƲȯǼǛɅǛǾƫȉ٤ȷƲڑȮɍƲڑƇڑǛǼƇǍƲǼڑȬɎƣǳǛƤƇڑƫƲڑ
ǍƲȷɅȉȯƲȷڑǳƇǾƧƇƫȉȷڑƙڑȯƲƲǳƲǛƧƠȉڑǌȉȷȷƲڑǛǼȬɍǾƲǼƲǾɅƲڑȬȉǳǛƫƇڑƲڑǛǼȬɍǳȷǛȉǾƇƫƇڑلǼƲƫǛƇǾɅƲڑƇڑǛǾɅƲȯɥƲǾƧƠȉڑ
de correligionários ocupantes de cargos em outras esferas da Federação.” (RO-El - Recurso Ordinário 
Eleitoral nº 176880, Acórdão de 25/03/2021)

��¯-§Ü�!��٪ػ٪Äȷȉ٪ƫƲ٪ǳȉǍȉǼƇȯƤƇȷ٪Ʋ٪ȷǳȉǍƇǾȷ٪ƫƇ٪�ƫǼǛǾǛȷɅȯƇƧƠȉ٪¤ɎƣǳǛƤƇؚ٪No Parecer nº 050/2014/
Decor/CGU/AGU, de 23/07/2014, aprovado pelo Advogado-Geral da União, entendeu-se indevida 
Ƈ٪ ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƲǼ٪ ɥƲȷɅǛǼƲǾɅƇȷ٪ ƫȉȷ٪ Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǛȷ٪ ƫƲ٪ ȷƇɎƫƲ٪ ɥǛǾƤɍǳƇƫȉȷ٪ Ƈȉ٪ ¯Ä¯ؙ٪ ƫƲ٪ ȷǝǼƣȉǳȉȷؙ٪ ȷǛǾƇǛȷؙ٪
logomarcas, slogans que possam remeter o eleitor a autoridade em campanha eleitoral ou à atual 
administração.

��¯-§Ü�!��٪ػ٪-ǾƤȉǾɅȯȉȷ٪§ƲǍǛȉǾƇǛȷ٪ƤȉǼ٪ȉ٪¯ƲɅȉȯ٪¤ƲȷȮɍƲǛȯȉ٪Ʋ٪�ȮɍǝƤȉǳƇ٪ع٪No Parecer nº 051/2014/
Decor-CGU/AGU, de 06/08/2014, aprovado pelo Consultor-Geral da União, entendeu-se que a 
ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ ƫȉȷ٪ ȯƲǌƲȯǛƫȉȷ٪ ƲǾƤȉǾɅȯȉȷ٪ Ǿȉ٪ ȬƲȯǝȉƫȉ٪ ƫƲ٪ ƫƲǌƲȷȉ٪ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ ǾƠȉ٪ ƤȉǾ˚ǍɍȯƇȯǛƇ٪ ȬɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲ٪
institucional, se observadas as recomendações e condicionantes indicadas no opinativo.

��¯-§Ü�!��٪ػ٪¯Ʋǳȉ٪ƫƇ٪ ǳƲǛ٪ƫȉ٪ ǛǾƤƲǾɅǛɥȉ٪Ƈȉ٪ƲȷȬȉȯɅƲؚ٪No Despacho n. 177/2014/ASN/CGO/Decor/
CGU/AGU (29/09/2014) e no Despacho n. 221/2014/SFT/CGU/AGU, de 30/09/2014, ao analisar o Parecer 
nº 064/2014/Decor-CGU/AGU (18/09/2014), entendeu-se vedada a utilização do selo da lei de incentivo 
ao esporte, sob compreensão de não haver distinção entre “publicidade institucional” e “menção ao 
apoio institucional”.

��¯-§Ü�!��٪ػ٪FȉɅȉǍȯƇ˚Ƈ٪ƫȉ٪ƤǕƲǌƲ٪ƫȉ٪¤ȉƫƲȯ٪-ɫƲƤɍɅǛɥȉؚ٪No Parecer nº 050/2015/Decor-CGU/AGU, 
ƫƲ٪ׁ ٪ȷƲ٪ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇعGƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉؙ٪ƲǾɅƲǾƫƲɍعƇȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳȉ٪�ƫɥȉǍƇƫȉ٪ؙ׃ֿ־׀إׁ־إ־
ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ȉɍ٪ƤƇȬɅƇƧƠȉ٪ǛǳǝƤǛɅƇ٪ƫƲ٪ȷɍǌȯƈǍǛȉ٪ǌȉɅȉǍȯƇ˚Ƈȷ٪ȉɍ٪ǛǼƇǍƲǾȷ٪ƫȉ٪�ǕƲǌƲ٪ƫȉ٪¤ȉƫƲȯ٪-ɫƲƤɍɅǛɥȉؙ٪ƤȉǼ٪Ƈ٪
faixa presidencial, vedado seu o envio a órgãos e repartições públicas não federais ou pertinentes a 
outro Poder, salvo solicitação expressa e custeio pelo destinatário.

��¯-§Ü�!��٪ػ٪§ƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲɥƲǾɅȉȷؚ  No Parecer nº 001/2018/CTEL/CGU/AGU, de 24/09/2018, 
aprovado pelo Advogado-Geral da União, entendeu-se lícita a realização, nos termos indicados, de 
ƲɥƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉؙ٪ƤȉǼƲǼȉȯƇɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ƫƇɅƇȷ٪ƤǝɥǛƤƇȷؙ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉȷ٪ȉɍ٪ƤɍǳɅɍȯƇǛȷؙ٪ȬȯƲɥǛȷɅȉȷ٪ƲǼ٪
ǳƲǛ٪Ʋ٪ƫƲ٪ǛǾƇɍǍɍȯƇƧȧƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؘ

OBSERVAÇÃO –  Para o TSE “[...] 14. O fato de se cuidar de reedição de festividade há muito tradicional 
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no município não desconstitui, por si só, eventual constatação no sentido da prática de atos abusivos 
ٛǍƷǾƲȯȉٜڑىנלڑىOƈڑȮɍƲڑȷƲȯڑɥƲȯǛ˶ƤƇƫȉڑلƲǼڑƤƇƫƇڑȷǛɅɍƇƧƠȉڑلȷƲڑǕȉɍɥƲڑكƇٜڑȬƇȯƇڑ˶ ǾȷڑƫƲڑƇƣɍȷȉڑلƫƲȷɥǛȯɅɍƇǼƲǾɅȉڑ
ƫȉڑƲɥƲǾɅȉڑƤȉǼƲǼȉȯƇɅǛɥȉڑلɥǛȷƇǾƫȉڑƙڑȉƣɅƲǾƧƠȉڑƫƲڑƫǛɥǛƫƲǾƫȉȷڑƲǳƲǛɅȉȯƇǛȷڑƲȷȬɎȯǛȉȷڑلǼƲƫǛƇǾɅƲڑƲǼȬȯƲǍȉڑ
ƫƲȷȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇǳڑƫƲڑȯƲƤɍȯȷȉȷڑƫƲڑƤȉǾɅƲɎƫȉڑƲƤȉǾȌǼǛƤȉڑƲُȉɍڑɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉڑǛǾƫƲɥǛƫƇڑƫƇڑǼƈȮɍǛǾƇڑȬɎƣǳǛƤƇَڑ
ƣٜڑȬƇȯƇڑ˶ǾȷڑƫƲڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑلǛǾǌȯƇƧƠȉڑȉƣǬƲɅǛɥƇڑƇȉڑƤȉǼƇǾƫȉڑǳƲǍƇǳڑلǼƲƫǛƇǾɅƲڑƇڑȬȯƈɅǛƤƇڑƫȉڑƇɅȉڑǾȉڑ
ȬƲȯǝȉƫȉڑƤȯǝɅǛƤȉَڑƤٜڑƲǼڑƇǼƣȉȷڑلȬȯƲȷƲǾƧƇڑƫƲڑƤǛȯƤɍǾȷɅƐǾƤǛƇȷڑȮɍƲڑƫƲǾȉɅƲǼڑǍȯƇɥǛƫƇƫƲٛڑǾƇڑȮɍƇƫȯƇڑƫȉڑ
abuso para a caracterização da ilegalidade e, no da conduta vedada, para ajuste da sanção). [...]” 
(Ac. de 19.3.2019 no REspe 57611, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.)

��¯-§Ü�!��٪ ٪ɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲ¤٪ع ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ: “2. A norma do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda 

ɅȉƫƇڑƲڑȮɍƇǳȮɍƲȯڑȬɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲڑǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳڑǾȉȷڑɅȯƷȷڑǼƲȷƲȷڑƇǾɅƲȯǛȉȯƲȷڑƙڑƲǳƲǛƧƠȉڑلƇǛǾƫƇڑȮɍƲڑȯƲƇǳǛɶƇƫƇڑ

de forma indireta, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham 

concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela 

Justiça Eleitoral, o que visa evitar sejam favorecidas aquelas autoridades ou servidores públicos que 

ƲȷɅƲǬƇǼڑƲǼڑƤƇǼȬƇǾǕƇڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑلȬȯȉɥȉƤƇǾƫȉڑɍǼƇڑǛǾǬɍȷɅǛ˶ƤƇƫƇڑƫƲȷǛǍɍƇǳƫƇƫƲڑƲǾɅȯƲڑȉȷڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷڑ

e comprometeria a lisura do pleito. 3. A mencionada regra proibitiva não admite publicidade 

institucional, ainda que realizada sem ofensa ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal, ou seja, mesmo 

que tenha exclusivo caráter educativo, informativo ou de orientação social.” (RESPE nº 21.171, Acórdão 

de 17/06/2004)

��¯-§Ü�!��٪ػ٪¤ɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؚ No Parecer nº 003/2018/CTEL/CGU/AGU, de 07/12/2018, 
aprovado pelo Advogado-Geral da União consta orientação geral da AGU sobre permissivos e 
impedimentos inerentes a publicidade institucional e práticas correlatas no período de defeso 
eleitoral.

§-��t-v%�!�-¯٪ ��¯٪ �G-v½-¯٪ ¤Å�jU��¯٪ �-§�¤ح-§٪ Ǿؘ٪ �إ׆ֿ־׀إׁ־־־־½-jإ�GÄإ�GÄػ٪
�ȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪�ƫɥȉǍƇƫƇعGƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉؚخ٪

• Admitem-se os registros audiovisuais dos eventos anteriormente permitidos, desde que sua 
ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ǾƠȉ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƲ٪ȬɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؘ

• A análise quanto à possibilidade de publicação de conteúdos gerados em evento anteriormente 
ȬƲȯǼǛɅǛƫȉ٪ƫƲɥƲ٪ȷƲȯ٪ǌƲǛɅƇ٪ƤƇȷȉ٪Ƈ٪ƤƇȷȉؙ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ƇǌƲȯǛƧƠȉ٪ƤȯǛɅƲȯǛȉȷƇ٪ƫȉ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉؙ٪ǌȉȯǼƇؙ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲ٪Ʋ٪
ɍɅǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉؙ٪ǾƠȉ٪ȷƲǾƫȉ٪ƇƫǼǛȷȷǝɥƲǳ٪ȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƇɅȉ٪ȉɍ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƲ٪
publicidade institucional.

• Em regra, os pronunciamentos ou entrevistas dos agentes públicos não estão vedados, desde 
que realizados no exercício de suas funções e restritos às questões de natureza administrativa afetas 
à sua atuação institucional, sem menção a fatos eleitorais.

٪آ %ƲɥƲعȷƲ٪ƫƇȯؙ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ȮɍƲ٪ȬȉȷȷǝɥƲǳؙ٪ȬȯƲǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇȷ٪ƲȷƤȯǛɅƇȷؘ

• Admite-se o registro audiovisual das entrevistas concedidas, quando restritas às questões 
administrativas e sem qualquer juízo de valor.

• Qualquer tipo de informação deve ser divulgado de forma imparcial, sem análise de atos ou 
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ȬƲȷȷȉƇȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؘ

• As ASCOM podem se utilizar do prazo contido na Lei de Acesso à Informação para responder 
as demandas dos órgãos de imprensa, todavia, em virtude da celeridade dos fatos cotidianos, pode-
ȷƲ٪ȬȯƲɶƇȯ٪Ȭȉȯ٪ɍǼƇ٪ǼƇǛȉȯ٪ƣȯƲɥǛƫƇƫƲؙ٪ȷƲǼؙ٪ƤȉǾɅɍƫȉؙ٪ƫƲǛɫƇȯ٪ƫƲ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪Ƈȷ٪ƫǛǳǛǍƷǾƤǛƇȷ٪ǾƲƤƲȷȷƈȯǛƇȷ٪
ȮɍƇǾɅȉ٪ƙ٪ƤƇɍɅƲǳƇ٪Ʋ٪ȬȯɍƫƷǾƤǛƇ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼƲǛƇǼ٪ȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳؘ

• As marcas e outros sinais distintivos de aplicativos e sistemas, que não possuem efeito 
ȬɍƣǳǛƤǛɅƈȯǛȉ٪ƫƲ٪ƇȷȷȉƤǛƇƧƠȉ٪ǛǼƲƫǛƇɅƇ٪ƤȉǼ٪ȮɍƇǳȮɍƲȯ٪ǍȉɥƲȯǾȉإǍƲȷɅƠȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉؙ٪ȬȉƫƲǼ٪ȷƲȯ٪ɥƲǛƤɍǳƇƫȉȷ٪
nos espaços digitais em que são normalmente disponibilizados.

• Resta vedada a divulgação de qualquer outro sinal distintivo de ações do Governo Federal que 
possam ser exaltadas perante o público em geral.

٪آ �٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪Ʋ٪ȬɍƣǳǛƤƇƧƠȉ٪Ǎȯƈ˚ƤƇ٪ȉɍ٪ƲǳƲɅȯȌǾǛƤƇؙ٪ƇǳƳǼ٪ƫƲ٪ȬȯƳɥǛƇ٪ƇǾƈǳǛȷƲ٪ƫƲ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƤƇȷȉ٪Ƈ٪
ƤƇȷȉؙ٪ƫƲɥƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇȯ٪Ƈ٪ƇǌƲȯǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȮɍƇƫȯǛǾȌǼǛȉ٪ƲȷȷƲǾƤǛƇǳ٪ȮɍƇǾɅȉ٪Ƈ٪ƤȉǾɅƲɎƫȉؙ٪ǌȉȯǼƇؙ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫƲ٪
e utilidade.

6.1.3 AUMENTO DE GASTOS COM PUBLICIDADE DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES 
PÚBLICAS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪ realizar, no primeiro semestre do ano de 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 
ȷƲǼƲȷɅȯƲ٪ƫȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ƇǾȉȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ȉ٪ȬǳƲǛɅȉح٪؛Ƥǌؘ٪ƇȯɅؘ٪ׁؙׅ٪ǛǾƤǛȷȉ٪ÜUUؙ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿؘѣ٪
9.504, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ no primeiro semestre do ano da eleição. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

��¯-§Ü�!��٪ ٪ع �ɍɅȉȬȯȉǼȉƧƠȉؚ٪ “(...) 5. A criação da nova logomarca, a publicidade realizada 
ƲǼڑƫƲȷƇƤȉȯƫȉڑ ƤȉǼڑȉڑ ƤȉǼƇǾƫȉڑ ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳڑȬƇȯƇڑ ǛƫƲǾɅǛ˶ƤƇȯڑƇɅȉȷڑƫƲڑƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇڑǍƲȷɅƠȉڑƲڑƇڑ
ƫƲȷȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇǳڑƤȉǾƤƲǾɅȯƇƧƠȉڑƫƲڑǍƇȷɅȉȷڑǾȉڑȬȯǛǼƲǛȯȉڑȷƲǼƲȷɅȯƲڑƫȉڑƇǾȉڑƫƇڑƲǳƲǛƧƠȉڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑƇƣɍȷȉڑ
ƫȉڑȬȉƫƲȯڑȬȉǳǝɅǛƤȉڑلƤȉǼڑǍȯƇɥǛƫƇƫƲڑȷɍ˶ƤǛƲǾɅƲڑȬƇȯƇڑƇɅȯƇǛȯڑƇȷڑȷƇǾƧȧƲȷڑȬȯƲɥǛȷɅƇȷڑǾȉڑƇȯɅڑلםםڑىâUÜڑلƫƇڑj�ڑ
64/90. 6. A utilização de dinheiro público para a veiculação de publicidade institucional que não 
cumpre os ditames do § 1º do art. 37 da Constituição Federal em período pré-eleitoral, que serve 
ȬȯƲƤǛȬɍƇǼƲǾɅƲڑ ȬƇȯƇڑ Ƈڑ ƇɍɅȉȬȯȉǼȉƧƠȉڑ ƫȉڑ ǍȉɥƲȯǾƇǾɅƲڑل ɅƲǼڑ ǍȯƇɥǛƫƇƫƲڑ ȷɍ˶ƤǛƲǾɅƲڑ ȬƇȯƇڑ ƇɅȯƇǛȯڑ Ƈڑ
sanção de inelegibilidade. (...)” (Recurso Ordinário nº 138069, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Acórdão de 07/03/2017.)
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��¯-§Ü�!��٪ع٪§ƲȮɍǛȷǛƧƠȉ٪ƫƲ٪UǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ǍƇȷɅȉȷؚ “1. A Justiça Eleitoral tem competência 
para requisitar ao Presidente da República informações quanto aos gastos com publicidade (inciso 
âÜUUUڑƫȉڑƇȯɅڑמםڑىƫȉڑ�ȊƫǛǍȉڑ-ǳƲǛɅȉȯƇǳڑƲڑǛǾƤǛȷȉڑÜUUڑƫȉڑƇȯɅڑמעڑىƫƇڑjƲǛڑǾҀڑىםڑَٜעפُןכנىפڑ¤ƇȯɅǛƫȉȷڑȬȉǳǝɅǛƤȉȷڑلƤȉǼȉڑ
protagonistas centrais do processo eleitoral, têm legitimidade para pleitear a requisição de tais 
ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷڑƙڑeɍȷɅǛƧƇڑ-ǳƲǛɅȉȯƇǳَڑ�ڑىמڑ¤ȯƲȷǛƫƲǾɅƲڑƫƇڑ§ƲȬɎƣǳǛƤƇڑلƤǕƲǌƲڑƫȉڑ¤ȉƫƲȯڑ-ɫƲƤɍɅǛɥȉڑƳڑƲɫƲȯƤƲǾɅƲڑ
da direção superior da administração pública federal, é responsável pela prestação das informações 
do gênero.” (TSE, Petição n° 1.880, Acórdão de 29/06/2006, relator Ministro Carlos Augusto Ayres de 
Freitas Britto). 

��¯-§Ü�!��٪ �٪عƈǳƤɍǳȉ٪ƫƇȷ٪ƫƲȷȬƲȷƇȷ٪ƤȉǼ٪ȬɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲؚ٪Ǿȉ٪ƤƈǳƤɍǳȉ٪ȬƇȯƇ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪ƫƲ٪
aumento de despesas com publicidade deve ser considerado o gasto global, que abranja a publicidade 
da Administração Pública direta e indireta (nesse sentido: Petição nº 1.880, de 29/06/2006, Relator 
Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto; Nota nº AGU/LS-02/2002 e Nota Técnica nº 14/2009/
%-v�§إ¯G�vإ¯-��tع¤§٪ƫƇ٪¯ƲƤȯƲɅƇȯǛƇ٪ƫƲ٪�ȉǼɍǾǛƤƇƧƠȉ٪¯ȉƤǛƇǳ٪ƫƇ٪¤ȯƲȷǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪§ƲȬɎƣǳǛƤƇؘخ٪

��¯-§Ü�!ع��٪ÜƇǳȉȯ٪ȬȯȉɅƲǍǛƫȉؚ “ڑ�ɅƲǳȉȷڑȷɍƣǬƇƤƲǾɅƲڑƙڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑƲǾƤƇȯɅƇƫƇڑǾȉڑƇȯɅڑلמעڑىÜUUڑل
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.” (Recurso Especial Eleitoral nº 23144, Acórdão, Relator(a) 
Min. Luiz Fux, Data 07/04/2017).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪UǾƤȯƲǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ȬɍƣǳǛƤǛƫƇƫƲؚ “[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Publicidade 
institucional. Gastos. Governador e vice-governador. Conduta vedada. Abuso do poder político. 
Uso indevido dos meios de comunicação social. [...] 5. A criação da nova logomarca, a publicidade 
ȯƲƇǳǛɶƇƫƇڑƲǼڑƫƲȷƇƤȉȯƫȉڑƤȉǼڑȉڑƤȉǼƇǾƫȉڑƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳڑȬƇȯƇڑǛƫƲǾɅǛ˶ƤƇȯڑƇɅȉȷڑƫƲڑƫƲɅƲȯǼǛǾƇƫƇڑǍƲȷɅƠȉڑ
ƲڑƇڑƫƲȷȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇǳڑ ƤȉǾƤƲǾɅȯƇƧƠȉڑƫƲڑǍƇȷɅȉȷڑǾȉڑȬȯǛǼƲǛȯȉڑ ȷƲǼƲȷɅȯƲڑƫȉڑƇǾȉڑƫƇڑƲǳƲǛƧƠȉڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑ
ƇƣɍȷȉڑƫȉڑȬȉƫƲȯڑȬȉǳǝɅǛƤȉڑلƤȉǼڑǍȯƇɥǛƫƇƫƲڑȷɍ˶ƤǛƲǾɅƲڑȬƇȯƇڑƇɅȯƇǛȯڑƇȷڑȷƇǾƧȧƲȷڑȬȯƲɥǛȷɅƇȷڑǾȉڑƇȯɅڑلםםڑىâUÜڑلƫƇڑ
LC 64/90. [...]” (Ac. de 7.2.2017 no RO nº 138069, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)

6.1.4 PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS EM INAUGURAÇÕES DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪comparecimento de candidato em inaugurações de obras públicas 
(cf. art. 77 da Lei nº 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯƲȷ٪ƙ٪ƲǳƲǛƧƠȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪׀٪ƫƲ٪ǬɍǳǕȉ٪ƫƲ٪
2022.

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪cassação do registro de candidatura ou do diploma de eleito (cf. 
ȬƇȯƈǍȯƇǌȉ٪ɎǾǛƤȉ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׅׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׂؘؙ־׃٪ƫƲ٪ׇׇֿׅ؛خ٪Ʋؙ٪Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƫȉ٪Ƈƣɍȷȉ٪ƫȉ٪
poder de autoridade, inelegibilidade de quantos hajam contribuído para a prática do 
ato para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que 
ȷƲ٪ɥƲȯǛ˚Ƥȉɍ٪Ƈ٪ƤȉǾƫɍɅƇ٪ɥƲƫƇƫƇ٪حƤǌؘ٪ǛǾƤǛȷȉ٪âUÜ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪׀׀٪ƫƇ٪jƲǛ٪�ȉǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪Ǿѣ٪ׂؙׄ٪ƫƲ٪
1990). 

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ƣȯƇǾǍƷǾƤǛƇؚ٪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 demandada a 
participação no evento, além disso, passou a ser aplicável aos candidatos a qualquer cargo, não só 
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aos cargos para o Poder Executivo. 

��¯-§Ü�!��٪ ٪ ٪ػ ٪ �ȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫƲ٪ ٪ ƫȉ٪ ٪ ƇȯɅؘ٪ ؚׅׅ “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 77 DA LEI FEDERAL N. 9.504/97. PROIBIÇÃO IMPOSTA AOS 
��v%U%�½�¯ڑ�ڑ��§G�¯ڑ§-%�¤ڑ�%ڑ-â-�Ä½UÜڑ�§-F-§-v½-ڑ�ڑ¤�§½U�U¤�!ڑ��-tڑUv�ÄGÄ§�!ڑ��
DE OBRAS PÚBLICAS NOS TRÊS MESES QUE PRECEDEM O PLEITO ELETIVO. SUJEIÇÃO DO 
UvF§�½�§ڑ ڑ� �ڑ�%ڑ��!�¯¯� §-GU¯½§ڑ�%ڑ� ��v%U%�½Ä§ڑى� ¤§Uv�W¤Uڑ� ڑ�% UGÄ�j%�%-ڑى �§½UGڑ�
5O, CAPUT E INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 14, § 
9º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. 1. A proibição veiculada pelo preceito atacado 
não consubstancia nova condição de elegibilidade. Precedentes. 2. O preceito inscrito no artigo 77 
da Lei federal n. 9.504 visa a coibir abusos, conferindo igualdade de tratamento aos candidatos, 
sem afronta ao disposto no artigo 14, § 9º, da Constituição do Brasil. 3. A alegação de que o artigo 
impugnado violaria o princípio da isonomia improcede. A concreção do princípio da igualdade 
reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir 
ȬƲȷȷȉƇȷڑƲڑȷǛɅɍƇƧȧƲȷڑƫǛȷɅǛǾɅƇȷڑƲǾɅȯƲڑȷǛڑلƇڑ˶ǼڑƫƲڑƤȉǾǌƲȯǛȯڑɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉȷڑǾȉȯǼƇɅǛɥȉȷڑƫǛɥƲȯȷȉȷڑƇڑȬƲȷȷȉƇȷڑ
e a situações que não sejam iguais. 4. Os atos normativos podem, sem violação do princípio da 
ǛǍɍƇǳƫƇƫƲڑلƫǛȷɅǛǾǍɍǛȯڑȷǛɅɍƇƧȧƲȷڑƇڑ˶ǼڑƫƲڑƤȉǾǌƲȯǛȯڑƇڑɍǼƇڑɅȯƇɅƇǼƲǾɅȉڑƫǛɥƲȯȷȉڑƫȉڑȮɍƲڑƇɅȯǛƣɍǛڑƇڑȉɍɅȯƇڑى
É necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 3.305, Min. Eros Grau, j. 13/09/2006)

��¯-§Ü�!��٪ػ٪�ȉǾƫǛƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉؚ٪“10. O art. 77 da Lei nº 9.504/1997, ao exigir a condição de 
ƤƇǾƫǛƫƇɅȉڑȬƇȯƇڑƇڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑƫƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑلƫƲɥƲڑȷƲȯڑǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇƫȉڑƫƲڑƇƤȉȯƫȉڑƤȉǼڑȉڑɅƲǳȉȷڑ
ȷɍƣǬƇƤƲǾɅƲڑƙڑǾȉȯǼƇɅǛɶƇƧƠȉڑلǾȉڑȷƲǾɅǛƫȉڑƫƲڑƲɥǛɅƇȯڑȮɍƲڑƇǍƲǾɅƲȷڑƲڑǍƲȷɅȉȯƲȷڑȷƲڑɍɅǛǳǛɶƲǼڑƫƇȷڑǛǾƇɍǍɍȯƇƧȧƲȷڑ
de obras públicas como meio de angariar benefício eleitoral.” (RESPE - Agravo Regimental em 
Recurso Especial Eleitoral nº 29409, j. 05/02/2019)

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ȉǾƫǛƧƠȉ٪ǼƇɅƲȯǛƇǳ٪ƫƲ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉؚ٪UǾƤǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׅ ؙׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇ ٪Ƈȉ٪ǍƲȷɅȉȯ٪ׇׇֿׅإׂ־׃ؘ
ȮɍƲ٪ǾƠȉ٪ȉȷɅƲǾɅƇ٪Ƈ٪ȮɍƇǳǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ǌȉȯǼƇǳ٪ƫƲ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉ٪ǾƇ٪ƳȬȉƤƇ٪ƫȉ٪ƤȉǼȬƇȯƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƙ٪ǛǾƇɍǍɍȯƇƧƠȉ٪
da obra pública, mas que demonstra a condição material de candidato. (AgR-REspe nº 29409, de 
5.2.2019, Rel. Min. Edson Fachin)

��¯-§Ü�!��٪ػ٪¤ȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫƲؚ٪“A jurisprudência do TSE admite a aplicação do princípio da 
proporcionalidade na representação por conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº 9.504/97, para 
afastar a sanção de cassação do diploma, quando a presença do candidato em inauguração de 
obra pública ocorre de forma discreta e sem a sua participação ativa na solenidade, de modo a não 
acarretar a quebra de chances entre os players.” (Agravo de Instrumento nº 50082, Relator(a) Min. 
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Dje 03/10/2017)

��¯-§Ü�!��٪ ٪ع UǾƇɍǍɍȯƇƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ȉƣȯƇ٪ ȬȯǛɥƇƫƇؚ O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por 
unanimidade, entendeu que a participação de candidato em inauguração de obra de instituição 
privada não caracteriza a conduta vedada prevista no art. 77 da Lei nº 9.504/1997, ainda que a obra 
tenha sido subsidiada com dinheiro público. (Recurso Especial Eleitoral nº 18-212, rel. Min. Tarcisio 
Vieira de Carvalho Neto, julgado em 3.10.2017) 

6.1.5 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ contratação, com recursos públicos, de shows artísticos para 
inauguração de obras ou serviços públicos (cf. art. 75 da Lei nº 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯƲȷ٪ƙ٪ƲǳƲǛƧƠȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪׀٪ƫƲ٪ǬɍǳǕȉ٪ƫƲ٪
2022.

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪ suspensão imediata da conduta e cassação do registro de 
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ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇ٪ȉɍ٪ƫȉ٪ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫƲ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ƫȉ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ȷƲǬƇ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪
ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ȬƇȯƈǍȯƇǌȉ٪ɎǾǛƤȉ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׅ׃٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׂؘؙ־׃٪ƫƲ٪ׇׇֿׅ؛خ٪Ʋؙ٪Ǿȉ٪ƤƇȷȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƫȉ٪
abuso do poder de autoridade, inelegibilidade de quantos hajam contribuído para a 
prática do ato para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição (cf. 
inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪̄ Ǖȉɦ٪ǍȯƇɥƇƫȉ٪ƲǼ٪%Ü%ؚ segundo o TSE, “Em qualquer das circunstâncias, proibido 
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 
ǼƇǾǛȬɍǳƇƫƇڑ ƫƲڑǼȉƫȉڑ Ƈڑ ȷƲڑ ƫƲȷɥǛƇȯڑ ƫƇڑ ȯƲƇǳڑ ˶ǾƇǳǛƫƇƫƲڑ ƫƲڑ ɍǼڑ ƤȉǼǝƤǛȉڑ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑل ȮɍƲڑ Ƴڑ ȷɍƣǼƲɅƲȯڑ
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).

��¯-§Ü�!��٪ ٪ػ �ن�v¯Äj½�ؘ٪ Ä½UjUí�!��ؘ٪ ½-j��ؘ ¤�j�ڑ� FUâڑى� ��tW�Uڑى� ¤�¯¯U�UjU%�%-ڑى
RETRANSMISSÃO. SHOW ARTÍSTICO GRAVADO. UTILIZAÇÃO. TRIO ELÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE.” 
(CTA nº 1261, que gerou a Resolução nº 22. 267 de 29/06/2006)

��¯-§Ü�!��٪ػ٪ÜǛƫƲ٪§ƲȷȉǳɍƧƠȉ٪½¯-٪Ǿؘ٪ֿׁؘؙׅׄ׀٪ƫƲ٪ֿֿׂ׀־׀إ׀ֿإ (Processo de Instrução n. 0600751-
65.2019.6.00.0000 – Dje/TSE n. 236, de 23/12/2021), que altera a Resolução TSE n. 23.610, de 18/12/2019, 
que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas 
em campanha eleitoral.

 “Art. 1º A Res.-TSE n. 23.610/2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

(...) “Art. 17. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido 
pela internet, para promoção de candidatas e candidatos e a apresentação, remunerada ou não, 
ƫƲڑƇȯɅǛȷɅƇȷڑƤȉǼڑƇڑ˶ǾƇǳǛƫƇƫƲڑƫƲڑƇǾǛǼƇȯڑƤȉǼǝƤǛȉڑƲڑȯƲɍǾǛƠȉڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑلȯƲȷȬȉǾƫƲǾƫȉڑƇڑȬƲȷȷȉƇڑǛǾǌȯƇɅȉȯƇڑ
pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (STF: ADI n. 
5.970/DF, j. em 7.10.2021, e TSE: CTA n. 0601243-23/DF, DJe de 23.9.2020).

Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste artigo não se estende:

Uڑ٧ڑƙȷڑƤƇǾƫǛƫƇɅƇȷڑƲڑƇȉȷڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷڑȮɍƲڑȷƲǬƇǼڑȬȯȉ˶ȷȷǛȉǾƇǛȷڑƫƇڑƤǳƇȷȷƲڑƇȯɅǝȷɅǛƤƇڑلƤƇǾɅȉȯƇȷڑلƤƇǾɅȉȯƲȷڑل
atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores, que poderão exercer as atividades normais de sua 
Ȭȯȉ˶ȷȷƠȉڑƫɍȯƇǾɅƲڑȉڑȬƲȯǝȉƫȉڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑلƲɫƤƲɅȉڑƲǼڑȬȯȉǍȯƇǼƇȷڑƫƲڑȯƈƫǛȉڑƲڑƫƲڑɅƲǳƲɥǛȷƠȉڑلǾƇڑƇǾǛǼƇƧƠȉڑƫƲڑ
comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada de sua candidatura ou de campanha 
ƲǳƲǛɅȉȯƇǳَڑƲ

UUڑ ڑƫƲڑƇȯȯƲƤƇƫƇƧƠȉڑƫƲڑƲɥƲǾɅȉȷڑƲǼڑǼɍȷǛƤƇǛȷڑȷǕȉɦȷڑȉɍڑƇȯɅǝȷɅǛƤƇȷڑƇȬȯƲȷƲǾɅƇƧȧƲȷڑƙȷڑ٧ ȯƲƤɍȯȷȉȷڑȬƇȯƇڑ
campanhas eleitorais previstos no art. 23, § 4º, V, da Lei no 9.504/1997 (STF: ADI n. 5.970/DF, j. em 
7.10.2021).” (NR)

6.1.6 PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ é ɥƲƫƇƫȉؙ٪ Ǿȉȷ٪ ɅȯƷȷ٪ ǼƲȷƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ ȉ٪ ȬǳƲǛɅȉؙ٪ “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 
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característica das funções de governo.”(cf. art. 73, inciso VI, alínea “c”, da Lei nº 9.504, 
de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ nȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ȉ٪ȬǳƲǛɅȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪׀٪ƫƲ٪ǬɍǳǕȉ٪
de 2022. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

��¯-§Ü�!��٪ ٪ع 
ǼƣǛɅȉ٪ ƫƲ٪ ƇȬǳǛƤƇƧƠȉؚ٪ -ȷɅƇ٪ ɥƲƫƇƧƠȉ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ ȷƲ٪ ƇȬǳǛƤƇ٪ ƇȬƲǾƇȷ٪ Ƈȉȷ٪ ƇǍƲǾɅƲȷ٪
públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (cf. §3º do art. 73 da 
Lei nº 9.504, de 1997).

��¯-§Ü�!��ؚ٪“A convocação de cadeia de rádio e televisão pela Presidência da República constitui 
legítima manifestação do princípio da publicidade dos atos da administração pública federal, desde 
que observada a necessária vinculação do pronunciamento a temas de interesse público - como 
ƫƲƤȉȯȯƷǾƤǛƇڑǳȊǍǛƤƇڑƫȉڑȬȯǛǾƤǝȬǛȉڑƫƇڑǛǼȬƲȷȷȉƇǳǛƫƇƫƲڑ٧ڑƲڑƫƲȷƫƲڑȮɍƲڑȉƣȷƲȯɥƇƫƇȷڑƇȷڑƣƇǳǛɶƇȷڑƫƲ˶ǾǛƫƇȷڑǾȉڑ
art. 87 do Decreto nº 52.795/1963, com a redação dada pelo Decreto nº 84.181/1979, segundo o qual, 
“na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração, as 
emissoras de radiodifusão poderão ser convocadas para, gratuitamente, formarem ou integrarem 
ȯƲƫƲȷڑل ɥǛȷƇǾƫȉڑ ƙڑ ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉڑ ƫƲڑ ƇȷȷɍǾɅȉȷڑ ƫƲڑ ȯƲǳƲɥƇǾɅƲڑ ǛǼȬȉȯɅƐǾƤǛƇٳى (Representação nº 32663, 
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Dje 30/09/2014)

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ȉǾ˚ǍɍȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ƇǾɅƲƤǛȬƇƫƇؚ٪Conforme o art. 36-B da Lei nº 
9.504, de 1997 (incluído pela Lei nº 12.891, de 11 de dezembro de 2013), “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, de redes de radiodifusão 
para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus 
˶ǳǛƇƫȉȷڑȉɍڑǛǾȷɅǛɅɍǛƧȧƲȷٳى. A convocação de redes de radiodifusão para pronunciamento de que trata 
ȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׄع�٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׂؘؙ־׃٪ƫƲ٪ׇׇֿ ؙׅ٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯƲ٪ƙȮɍƲǳƇ٪ȬƲȯǼǛɅǛƫƇؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪ƇǾɅƲȷ٪ƫȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪
antecedem o pleito eleitoral ou para tratar de matéria urgente, relevante e característica das funções 
de governo.

��¯-§Ü�!��ؚ٪ �ٲȉǾ˶ǍɍȯƇڑ ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑ ƲɫɅƲǼȬȉȯƐǾƲƇڑ Ƈڑ ƲǾɅȯƲɥǛȷɅƇڑ ȮɍƲڑ ɍǳɅȯƇȬƇȷȷƇڑ ȉڑ
motivo de sua convocação, demonstrando nítido caráter eleitoreiro. Precedentes do Tribunal 
Superior Eleitoral.” (Agravo de Instrumento nº 21114, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis 
Moura, DJE 09/03/2016)

��¯-§Ü�!��٪ع٪ÄɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷǝǼƣȉǳȉȷ٪ȉɍ٪ǛǼƇǍƲǾȷؚ٪Conforme o parágrafo único do art. 36-B da 
Lei nº 9.504, de 1997 (incluído pela Lei nº 12.891, de 11 de dezembro de 2013), “Nos casos permitidos 
de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto 
aqueles previstos no § 1o do art. 13 da Constituição Federal”, quais sejam, os símbolos da República 
Federativa do Brasil, que são a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
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6.1.7 PROPAGANDA ELEITORAL EM SÍTIOS OFICIAIS OU HOSPEDADOS POR 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ veiculação, ainda que gratuitamente, de propaganda eleitoral na 
ǛǾɅƲȯǾƲɅؙ٪ƲǼ٪ȷǝɅǛȉȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷ٪ȉɍ٪ǕȉȷȬƲƫƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ȊȯǍƠȉȷ٪ȉɍ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ƫƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƧƠȉ٪
pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
(cf. art. 57-C, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; 
multa no valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, ou em valor equivalente ao dobro da 
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa, aos agentes 
ȯƲȷȬȉǾȷƈɥƲǛȷ٪Ʋ٪Ƈȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƈȯǛȉؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ƤȉǼȬȯȉɥƇƫȉ٪ȉ٪ȬȯƳɥǛȉ٪ƤȉǾǕƲƤǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲȷɅƲ٪حƤǌؘ٪
art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504, de 1997), sem prejuízo de outras sanções de caráter 
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷؘ

��¯-§Ü�!��٪ع٪jǛǾǯ٪ƲǼ٪ȬƈǍǛǾƇ٪ȉ˚ƤǛƇǳؚ٪Para o TSE “a utilização de página mantida por órgão 
da administração pública do município, como meio de acesso, por intermédio de link, a sítio que 
ȬȯȉǼȉɥƲڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉڑلƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑɥǛȉǳƇƧƠȉڑƇȉڑƇȯɅ٧ענڑى�ڑƫƇڑƤȉǾȷɅƇȯڑƫƲڑǌƇɅȉڑ�ڑىעפُןכנىפڑǾҀڑjƲǛڑƫƇڑلUUڑلҀלڑ۪ڑل
ȬƈǍǛǾƇڑȉ˶ƤǛƇǳڑȷȉǼƲǾɅƲڑȉڑǳǛǾǯڑƫȉڑȷǝɅǛȉڑȬƲȷȷȉƇǳڑƫȉڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉڑلƲڑǾƠȉڑƇڑȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑƲǼڑȷǛڑلǾƠȉڑƇǌƇȷɅƇڑ
ȉڑƤƇȯƈɅƲȯڑǛǳǝƤǛɅȉڑƫƲڑȷɍƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑلɍǼƇڑɥƲɶڑȮɍƲڑƇڑȬƈǍǛǾƇڑȉ˶ƤǛƇǳڑǌȉǛڑɍɅǛǳǛɶƇƫƇڑƤȉǼȉڑǼƲǛȉڑǌƇƤǛǳǛɅƇƫȉȯڑƫƲڑ
divulgação de propaganda eleitoral em favor do representado” (AgR-REspe nº 838.119, Acórdão de 
21.06.2011, relator Ministro Arnaldo Versiani Leite Soares). v�٪t-¯t�٪¯-v½U%�ؚ “A utilização de link 
ƲǼڑȷǛɅƲڑȉ˶ƤǛƇǳڑȬƇȯƇڑƫǛȯƲƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉڑƇڑȷǝɅǛȉڑȬƲȷȷȉƇǳڑƫƲڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉڑƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇڑƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑȬȉȯڑ
lei (art. 57-C, § 1º, II, Lei nº 9.507/97).” (Recurso em Representação nº 78213, Acórdão de 05/08/2014, 
Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA NETO, Data 5/8/2014); “A utilização de página na internet mantida 
por órgão público para veicular link de sítio pessoal de candidato, do qual consta propaganda 
eleitoral, enquadra-se na vedação contida no art. 57-C, § 1º, II, da Lei nº 9.504/97. Precedentes.” 
(Recurso Especial Eleitoral nº 802961, Acórdão de 28/11/2013)

6.1.8 VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOMES E SIGLAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪ O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens 
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública 
ou sociedade de economia mista constitui crime (cf. artigo 40 da Lei n° 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir de 16 de 
agosto de 2022 (art. 36 da Lei nº 9.504/97). 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação 
de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil 
UFIR.
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-â-t¤j�¯ؚ associar ao nome do candidato todo ou parte de nome de órgão público da União, 
suas autarquias e fundações (ex: Fulano do INSS); uso pelo candidato do logotipo de órgão 
público da União, suas autarquias e fundações; utilização de nome de órgão público da União, 
suas autarquias e fundações no nome de urna do candidato, santinho e propaganda impressa. 

��¯-§Ü�!��ؚ Não deve ser autorizada a utilização no nome da urna do candidato da designação 
ȉ˚ƤǛƇǳ٪ȉɍ٪ȷǛǍǳƇ٪ƫƲ٪ȊȯǍƠȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ƇɍɅƇȯȮɍǛƇȷؙ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ȉɍ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƲƤȉǾȉǼǛƇ٪ǼǛȷɅƇؘ٪
(Recurso eleitoral n° 106.81.2012.6.19.0105, TRE/RJ); o art. 40 da Lei n. 9.504/1997 se constitui numa 
limitação legal a ser observada pelos candidatos quando da escolha de sua variação nominal, 
tornando inviável o uso de expressão associada ou semelhante às empregadas por órgão de governo, 
ƲǼȬȯƲȷƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ȉɍ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƲƤȉǾȉǼǛƇ٪ǼǛȷɅƇؙ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈȷ٪ȮɍƇǛȷؙ٪Ȭȉȯ٪ȊƣɥǛȉؙ٪Ƈ٪ȷǛǍǳƇ٪ȮɍƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇ٪ȉ٪
ente da administração (Recurso eleitoral nº 136-33.2012.6.17.0086/TRE/PE).

��¯-§Ü�!��ؚ O crime eleitoral ocorre durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir de 
16/08/2022, contudo é vedado a qualquer tempo o uso, sem autorização, do nome alheio - inclusive 
de órgãos públicos - em propaganda comercial (Código Civil, art. 18) e incorre em crime quem altera, 
ǌƇǳȷǛ˚ƤƇ٪ȉɍ٪ǌƇɶ٪ɍȷȉ٪ǛǾƫƲɥǛƫȉ٪ƫƲ٪ǼƇȯƤƇȷؙ٪ǳȉǍȉɅǛȬȉȷؙ٪ȷǛǍǳƇȷ٪ȉɍ٪ȮɍƇǛȷȮɍƲȯ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ȷǝǼƣȉǳȉȷ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫȉȷ٪ȉɍ٪
ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ȊȯǍƠȉȷ٪ȉɍ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ƫƇ٪�ƫǼǛǾǛȷɅȯƇƧƠȉ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪ح�ȊƫǛǍȉ٪¤ƲǾƇǳؙ٪ƇȯɅؘ٪ֿۄ٪ׇؙׄ׀ѣؙ٪UUUؘخ

6.2 BENS, MATERIAIS OU SERVIÇOS PÚBLICOS 

6.2.1 CESSÃO E UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪ “ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
ƤȉǳǛǍƇƧƠȉڑلƣƲǾȷڑǼȊɥƲǛȷڑȉɍڑ ǛǼȊɥƲǛȷڑȬƲȯɅƲǾƤƲǾɅƲȷڑƙڑƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƧƠȉڑƫǛȯƲɅƇڑȉɍڑ ǛǾƫǛȯƲɅƇڑ
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios...”, (cf. art. 73, 
inciso I, da Lei nº 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei n° 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

-â-t¤j�¯ؚ٪realização de comíƤǛȉ٪ƲǼ٪ƣƲǼ٪ǛǼȊɥƲǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉ؛٪ɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɥƲǝƤɍǳȉ٪ȉ˚ƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪
transportar material de campanha eleitoral; cessão de repartição pública para atividade de 
campanha eleitoral; utilização de bens da repartição, tais como celulares e computadores para 
fazer propaganda eleitoral de candidato. 

-â�-!��ؚ a vedação de cessão e utilização de bens públicos é excepcionada quando se tratar 
da realização de convenção partǛƫƈȯǛƇ٪حƤǌؘ٪ƇȯɅؘ٪ׁؙׅ٪ȬƇȯɅƲ٪˚ǾƇǳ٪ƫȉ٪ǛǾƤǛȷȉ٪Uؙ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׂؘؙ־׃٪ƫƲ٪ׇׇֿؘׅخ٪
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-â�-!��ؚ٪a vedação de cessão e utilização de bens públicos não se aplica ao uso, em campanha, 
pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-
GȉɥƲȯǾƇƫȉȯ٪ƫȉ٪-ȷɅƇƫȉ٪Ʋ٪ƫȉ٪%ǛȷɅȯǛɅȉ٪FƲƫƲȯƇǳؙ٪¤ȯƲǌƲǛɅȉ٪Ʋ٪ÜǛƤƲع¤ȯƲǌƲǛɅȉؙ٪ƫƲ٪ȷɍƇȷ٪ȯƲȷǛƫƷǾƤǛƇȷ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷؙ٪
com os serviços inerentes à sua utilização normal, para realização de contatos, encontros e 
reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público (cf. § 2°, 

art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997). 

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ƲǾƲǌǝƤǛȉ٪Ƈ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇ٪Ʋ٪ɍȷȉ٪ƲǌƲɅǛɥȉؚ “1.  O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 tutela a 
igualdade na disputa entre os candidatos participantes do pleito, no intuito de manter a higidez 
do processo eleitoral. Contudo, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas 
ɍȯǾƇȷڑلƤȉǼȬƲɅƲڑƙڑeɍȷɅǛƧƇڑ-ǳƲǛɅȉȯƇǳڑɥƲȯǛ˶ƤƇȯڑƇڑƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇڑƫƲڑȬȯȉɥƇȷڑȷƲǍɍȯƇȷڑƫƲڑȮɍƲڑȉڑɍȷȉڑƫƇڑǼƈȮɍǛǾƇڑ
pública foi capaz de atingir o bem protegido pela referida norma. Na linha da jurisprudência do 
ڑȮɍƲڑǾƲƤƲȷȷƈȯǛȉڑƳڑلעפُןכנىפڑǾҀڑjƲǛڑƫƇڑلUڑلמעڑىƇȯɅڑǾȉڑƫƲȷƤȯǛɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑƫƇڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑȬƇȯƇٲڑل-¯½
a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia 
do pleito”, pois “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e 
não a simples captação de imagens de bem público” (Rp nº 3267-25/DF, rel. Min. Marcelo Ribeiro, 
ǬɍǳǍƇƫƇڑƲǼڑىםڑىٜםלכםىמىפםڑ�ȉǾ˶ǍɍȯƇڑƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑȬƲǳȉڑƇȯɅڑلמעڑىǛǾƤǛȷȉȷڑUڑƲڑUUUڑلƫƇڑjƲǛڑǾҀڑעפפלُןכנىפڑ
a efetiva utilização de bens públicos - viatura da Brigada Militar e farda policial - e de servidores 
públicos - depoimentos de policiais militares fardados gravados no contexto da rotina de trabalho 
e divulgados para promoção de candidatura política. (Recurso Ordinário nº 137994, Relator(a) Min. 
Gilmar Ferreira Mendes, Dje 22/03/2017).

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ȬƲƫǛƫȉ٪ƫƲ٪ȯƲǍǛȷɅȯȉ٪ƫƲ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇؚ٪Muito embora o Tribunal Superior 
-ǳƲǛɅȉȯƇǳ٪Ǭƈ٪ɅƲǾǕƇ٪ƲǾɅƲǾƫǛƫȉ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƤȉǾƫɍɅƇ٪ȉȯƇ٪ɅȯƇɅƇƫƇ٪ȬȉƫƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇȯ٪ƇǾɅƲȷ٪ǼƲȷǼȉ٪ƫȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪
ƲǳƲǛɅȉȯƇǳؙ٪ǾƠȉ٪ȷƲ٪ȯƲȷɅȯǛǾǍǛǾƫȉ٪Ƈȉ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ƫƲ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ƙ٪ƲǳƲǛƧƠȉؙ٪ȉ٪ǌƇɅȉ٪Ƴ٪ȮɍƲ٪ƇǳɅƲȯȉɍ٪
ƲȷȷƲ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇȷ٪-ǳƲǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ֿׂؙ־׀٪ȮɍƇǾƫȉ٪Ƈ˚ȯǼȉɍ٪ȮɍƲ٪ “A hipótese de incidência 
ƫȉڑǛǾƤǛȷȉڑUڑƫȉڑȯƲǌƲȯǛƫȉڑƇȯɅڑמעڑىƳڑƫǛȯƲƤǛȉǾƇƫƇڑƙȷڑƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇȷڑȬȉȷɅƇȷڑلǾƠȉڑȷƲǾƫȉڑȬȉȷȷǝɥƲǳڑƤȉǍǛɅƇȯڑȷɍƇڑ
aplicação antes de formalizado o registro de candidatura”. (Representação ne 14562, Relator(a) Min. 
Admar Gonzaga Neto, DJE 27/08/2014). “Diante da ausência de previsão expressa, para a incidência 
do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a conduta deve ser praticada durante o período eleitoral, 
nos três meses que antecedem o pleito, quando se pode falar em candidatos. (Recurso Especial 
Eleitoral nº 98924, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, RJTSE - Data 17/12/2013)

��¯-§Ü�!��٪ع٪Äȷȉ٪ƫƲ٪ǛǼƇǍƲǼ٪ƫƲ٪ƣƲǼ٪ȬɎƣǳǛƤȉؚ٪ن[...] Conduta vedada. Art. 73, incisos I, III e IV, b, 
da Lei nº 9.504/1997. Gravação de propaganda eleitoral em obra pública. Uso de imagem de bem 
ȬɎƣǳǛƤȉڑىvƠȉڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑƫƲڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑى§ƲȷɅȯǛƧƠȉڑƫƲڑƇƤƲȷȷȉڑǾƠȉڑƤȉǼȬȯȉɥƇƫƇٙڑى ڑƤȉǾƫɍɅƇڑ�ڑىלڑٚىىى
ɥƲƫƇƫƇڑȬȯƲɥǛȷɅƇڑǾȉڑƇȯɅڑلמעڑىǛǾƤǛȷȉڑUڑلƫƇڑjƲǛڑǾҀڑעפפלُןכנىפڑȷȉǼƲǾɅƲڑȷƲڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑȮɍƇǾƫȉڑƫƲǼȉǾȷɅȯƇƫȉڑ
o desvio de bem público do interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral. 2. 
ڑƫƲڑɍɅǛǳǛɶƇƧƠȉڑǼƲȯƇڑ� ǛǼƇǍƲǼڑƫƲڑƣƲǼڑȬɎƣǳǛƤȉڑƲǼڑȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑǾƠȉڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑ
vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível. 3. 
vƠȉڑȷƲڑȬȯƲȷɍǼƲڑƇڑǛǾƇƤƲȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲڑƫȉڑƣƲǼڑȉɍڑȉڑƇƤƲȷȷȉڑȯƲȷɅȯǛɅȉڑƙڑȷɍƇڑǛǼƇǍƲǼڑȬƲǳȉڑǌƇɅȉڑƫƲڑȷƲڑɅȯƇɅƇȯڑ
ƫƲڑȉƣȯƇڑȬɎƣǳǛƤƇڑƲǼڑƇǾƫƇǼƲǾɅȉڑى�ȷڑǳǛǼǛɅƇƧȧƲȷڑǬɍȷɅǛ˶ƤƇƫƇȷڑȬȉȯڑȯƇɶȧƲȷڑƫƲڑȷƲǍɍȯƇǾƧƇڑȉɍڑǕǛǍǛƫƲɶڑƫƇڑ
ȉƣȯƇڑǾƠȉڑȷǛǍǾǛ˶ƤƇǼڑلȬȉȯڑȷǛڑȷȊȷڑلȯƲȷɅȯǛƧƠȉڑǍƲȯƇǳڑƫƲڑƇƤƲȷȷȉڑىןڑى�ƇƣƲڑƇȉڑƇɍɅȉȯڑƤȉǼȬȯȉɥƇȯڑƇڑȯƲȷɅȯǛƧƠȉڑ
ou inacessibilidade do bem público pelo cidadão comum para que o uso de sua imagem possa 
ɥǛȯڑƇڑȷƲڑƇǼȉǳƫƇȯڑƙڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑȬȯƲɥǛȷɅƇڑǾȉڑƇȯɅڑلמעڑى ǛǾƤǛȷȉڑ UڑلƫƇڑjƲǛڑǾҀڑىנڑىעפפלُןכנىפڑ�ȷڑȬȯȉɥƇȷڑ
indicam que trechos da obra não estavam cobertos nem isolados, permitindo acesso e visibilidade 
ȷƲǼڑ˶ȷƤƇǳǛɶƇƧƠȉڑȉɍڑȯƲȷɅȯǛƧƠȉڑى�ǳƳǼڑƫǛȷȷȉڑلƇȷڑǍȯƇɥƇƧȧƲȷڑȯƲɥƲǳƇǼڑƇڑȬȯƲȷƲǾƧƇڑƫƲڑȉɍɅȯƇȷڑȬƲȷȷȉƇȷڑƲڑȉڑ
ɅȯƐǾȷǛɅȉڑƫƲڑɥƲǝƤɍǳȉȷڑǾƇڑƈȯƲƇڑلǾƠȉڑȷƲڑɥƲȯǛ˶ƤƇǾƫȉڑƇڑȯƲȷɅȯǛƧƠȉڑƫƲڑƇƤƲȷȷȉڑƇǳƲǍƇƫƇڑȬƲǳƇڑȯƲƤȉȯȯƲǾɅƲٳٚىىىٙڑى 
(Ac. de 10.3.2020 no RO nº 060219665, rel. Min. Edson Fachin.)
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6.2.2 USO ABUSIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ “usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas 
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas 
dos órgãos que integram” (cf. art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

-â-t¤j�¯ؚ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬȉȯɅƲ٪ȉ˚ƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ ǳȉƤȉǼȉƧƠȉ٪Ƈ٪ƲɥƲǾɅȉ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳؙ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪Ǎȯƈ˚ƤƇ٪ȉ˚ƤǛƇǳؙ٪
ȯƲǼƲȷȷƇ٪ƫƲ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƷǾƤǛƇ٪ƤȉǼ٪ƤȉǾȉɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ƲɅƤؘ

6.2.3 USO DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪ “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” (cf. art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504, 
de 1997, e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 83, IV). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

-â-t¤j�ؚ٪ “uso de programa habitacional do poder público, por agente público, em período 
ƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑلƤȉǼڑƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉڑǍȯƇɅɍǛɅƇڑƫƲڑǳȉɅƲȷڑƤȉǼڑƤǳƇȯȉڑǛǾɅɍǛɅȉڑƫƲڑƣƲǾƲ˶ƤǛƇȯڑƤƇǾƫǛƫƇɅȉڑȮɍƲڑƲȷɅƈڑ
apoiando” (REspe nº 25.890, Acórdão de 29/06/2006, relator Ministro José Augusto Delgado). 

��¯-§Ü�!��ؚ٪ٲ¤ƇȯƇڑƇڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑƫƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑȬȯƲɥǛȷɅƇڑǾȉڑƇȯɅڑلמעڑىUÜڑلƫƇڑjƲǛڑǾҀڑلעפُןכנىפڑƳڑ
necessário que, no momento da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeada 
ou subvencionada pelo Poder Público, ocorra o uso promocional em favor de candidato, partido 
político ou coligação.” (Recurso Especial Eleitoral nº 53067, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 

DJE 02/05/2016)
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��¯-§Ü�!��ؚ٪“¤ƇȯƇڑƇڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑƫȉڑȯƲǌƲȯǛƫȉڑǛǳǝƤǛɅȉڑƲɫǛǍƲ٤ȷƲڑȮɍƲڑȉڑɍȷȉڑȬȯȉǼȉƤǛȉǾƇǳڑƲǼڑǌƇɥȉȯڑƫƲڑ

ƤƇǾƫǛƫƇɅȉڑȷƲǬƇڑƤȉǾɅƲǼȬȉȯƐǾƲȉڑƙڑƲǌƲɅǛɥƇڑƲǾɅȯƲǍƇڑƫƇȷڑƣƲǾƲȷȷƲȷى” (AgR–REspEl 0600398–53/MT, Rel. 

Min. Og Fernandes, DJE de 22/6/2020.

��¯-§Ü�!��٪ع٪UǾɅƲȯȯɍȬƧƠȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷؚ٪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, relator Ministro Luiz Carlos Lopes 

Madeira). Portanto, não há que se falar em suspensão ou interrupção de programas, projetos e 

ações durante o ano eleitoral, mas nestes não se pode fazer ou permitir o uso promocional em favor 

de candidato. 

6.3 RECURSOS HUMANOS 

6.3.1 CESSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS OU USO DE SEUS SERVIÇOS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ “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” (cf. art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504, de 1997 , e Resolução TSE nº 23.610/2019, 
art. 83, III).

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

Eâ�-!��ؚ٪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). 

��¯-§Ü�!��ؚ٪ “A vedação contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 é direcionada aos servidores 
do Poder Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais poderes, em especial do Poder 
Legislativo, por se tratar de norma restritiva de direitos, a qual demanda, portanto, interpretação 
estrita.” (Recurso Especial Eleitoral nº 119653, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE 

12/09/2016)
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��¯-§Ü�!��ؚ “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)

OBSERVAÇÃO - -ɫƲȯƤǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ƤƇȯǍȉ٪Ʋ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƧƠȉ: 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 

ƫƲɥƲǼ٪ǌƇɶƷعǳȉ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ƲȷɅǛɥƲȯƲǼ٪Ǿȉ٪ƲɫƲȯƤǝƤǛȉ٪ƫȉ٪ƤƇȯǍȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉؙ٪ǾƲǼ٪ȷƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǾƫȉ٪ƤȉǼȉ٪ƇǍƲǾɅƲȷ٪

públicos. 

��¯-§Ü�!��ؚ “ڑ�ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉڑƫƲڑȬƇǾ˷ƲɅȉȷڑƫƲڑȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑȬȉȯڑȬȯƲǌƲǛɅȉڑƲǼڑƣƲǾƲǌǝƤǛȉڑƫƇڑ

ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇڑƫƲڑȷɍƇڑ˶ǳǕƇڑƇȉڑƤƇȯǍȉڑƫƲڑƫƲȬɍɅƇƫȉڑƲȷɅƇƫɍƇǳڑƇ˶ǍɍȯƇ٧ȷƲڑƇɅǝȬǛƤƇڑȬƇȯƇڑȉȷڑ˶ǾȷڑƫƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑ

vedada de que trata o art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, pois inexistente, no caso dos autos, o núcleo 

ȯƲǌƲȯƲǾɅƲڑƙڑƤƲȷȷƠȉڑƫƲڑȷƲȯɥǛƫȉȯڑȬɎƣǳǛƤȉڑȬƇȯƇڑƇڑƤƇǼȬƇǾǕƇٳ. (Recurso Ordinário nº 15170, Relator(a) 

Min. João Otávio De Noronha, DJE 19/08/2014)

��¯-§Ü�!��٪ع٪¤ȯƲȷɅƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ȷƲǍɍȯƇǾƧƇ٪Ƈ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲؚ٪“O uso de serviço de servidores públicos na 

ƤƇǼȬƇǾǕƇڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑǾƠȉڑȷƲڑƤȉǾǌɍǾƫƲڑƤȉǼڑƇڑȬȯƲȷɅƇƧƠȉڑƫƲڑȷƲǍɍȯƇǾƧƇڑƙڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑȮɍƲڑȷƲڑƤƇǾƫǛƫƇɅƇڑ

ƙڑȯƲƲǳƲǛƧƠȉڑٳى(TSE, AG nº 4.246, Acórdão de 24/05/2005, relator Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira).

6.3.2 NOMEAÇÃO, CONTRATAÇÃO, ADMISSÃO, DEMISSÃO SEM JUSTA 
CAUSA, SUPRESSÃO OU READAPTAÇÃO DE VANTAGENS, REMOÇÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO E EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO

 �ȉǾƫɍɅƇؚ “nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 
ƤƇɍȷƇڑلȷɍȬȯǛǼǛȯڑȉɍڑȯƲƇƫƇȬɅƇȯڑɥƇǾɅƇǍƲǾȷڑȉɍڑȬȉȯڑȉɍɅȯȉȷڑǼƲǛȉȷڑƫǛ˶ƤɍǳɅƇȯڑȉɍڑǛǼȬƲƫǛȯڑȉڑ
ƲɫƲȯƤǝƤǛȉڑǌɍǾƤǛȉǾƇǳڑƲڑلƇǛǾƫƇڑلƲɫڑȉǌ˶ƤǛȉڑلȯƲǼȉɥƲȯڑلɅȯƇǾȷǌƲȯǛȯڑȉɍڑƲɫȉǾƲȯƇȯڑȷƲȯɥǛƫȉȯڑȬɎƣǳǛƤȉڑل
na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, 
sob pena de nulidade de pleno direito ...” (cf. art. 73, inciso V, da Lei n° 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ȉ٪ȬǳƲǛɅȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪׀٪ƫƲ٪ǬɍǳǕȉ٪
de 2022, e até a posse dos eleitos (cf. art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504, de 1997, e art. 83, 
V, da Resolução TSE nº 23.610/2019).

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 
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-â�-!�-¯ؚ (a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa 
ƫƲ٪ǌɍǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾƧƇح٪؛ƣخ٪Ƈ٪ǾȉǼƲƇƧƠȉ٪ȬƇȯƇ٪ƤƇȯǍȉȷ٪ƫȉ٪¤ȉƫƲȯ٪eɍƫǛƤǛƈȯǛȉؙ٪ƫȉ٪tǛǾǛȷɅƳȯǛȉ٪¤ɎƣǳǛƤȉؙ٪
ƫȉȷ٪½ȯǛƣɍǾƇǛȷ٪ȉɍ٪�ȉǾȷƲǳǕȉȷ٪ƫƲ٪�ȉǾɅƇȷ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪ȊȯǍƠȉȷ٪ƫƇ٪¤ȯƲȷǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪§ƲȬɎƣǳǛƤƇح٪؛Ƥخ٪Ƈ٪ǾȉǼƲƇƧƠȉ٪
dos aprovados em concursos públicos homologados até o dia 2 de julho de 2022; (d) a nomeação 
ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos 
ƲȷȷƲǾƤǛƇǛȷؙ٪ƤȉǼ٪ȬȯƳɥǛƇ٪Ʋ٪ƲɫȬȯƲȷȷƇ٪ƇɍɅȉȯǛɶƇƧƠȉ٪ƫȉ٪�ǕƲǌƲ٪ƫȉ٪¤ȉƫƲȯ٪-ɫƲƤɍɅǛɥȉح٪؛Ʋخ٪Ƈ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪
ou remoção de ofício de militares, policiais civis e de agentes penitenciários (cf. alíneas do inciso 

V do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997). 

��¯-§Ü�!��٪ع٪¤ȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾƤɍȯȷȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉؚ٪O TSE entende que o disposto 
no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504, de 1997, não proíbe a realização de concursos públicos (Resolução 
TSE nº 21.806, de 08/06/2004, relator Ministro Fernando Neves da Silva).

��¯-§Ü�!��ؚ٪Caso o concurso público não seja homologado até 2 de julho de 2022, a nomeação 
e posse dos aprovados só poderá ocorrer após a posse dos eleitos. 

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ȉǾɅȯƇɅƇƧƠȉ٪Ʋ٪ƫƲǼǛȷȷƠȉ٪ƫƲ٪ɅƲǼȬȉȯƈȯǛȉȷؚ٪�٪½¯-٪˚ȯǼȉɍ٪ƇǛǾƫƇ٪ȉ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪
que 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). 

��¯-§Ü�!��ؚ٪“O fato de o servidor nomeado para cargo em comissão ter sido exonerado e, logo 
em seguida, nomeado para cargo em comissão com concessão de maior vantagem pecuniária 
não permite, por si só, afastar a ressalva do art. 73, V, a, da Lei nº 9.504/97, porquanto tal dispositivo 
legal não veda eventual melhoria na condição do servidor.” (Recurso Especial Eleitoral nº 299446, 
Acórdão, Relator(a) Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, Publicação 05/12/2012).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪§ƲǾȉɥƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅȯƇɅȉȷ٪ɅƲǼȬȉȯƈȯǛȉȷؚ “A renovação de contratos de servidores 
ȬɎƣǳǛƤȉȷڑɅƲǼȬȉȯƈȯǛȉȷڑلǾȉȷڑɅȯƷȷڑǼƲȷƲȷڑȮɍƲڑƇǾɅƲƤƲƫƲǼڑƇȷڑƲǳƲǛƧȧƲȷڑلƤȉǾ˶ǍɍȯƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑɥƲƫƇƫƇڑلǾȉȷڑ
termos do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997.” (Recurso Especial Eleitoral nº 38704, Acórdão, Relator(a) 
Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 183, Data 20/09/2019, Página 
55/56).

OBSERVAÇÃO - “mesmo que as contratações tenham ocorrido antes do prazo de três meses que 
antecede o pleito, a que se refere o art. 73, V, da Lei das Eleições, tal alegação não exclui a possibilidade 
ƫƲڑƲɫƇǼƲڑƫƇڑǛǳǛƤǛɅɍƫƲڑȬƇȯƇڑ˶ǾȷڑƫƲڑƤȉǾ˶ǍɍȯƇƧƠȉڑƫȉڑƇƣɍȷȉڑƫȉڑȬȉƫƲȯڑȬȉǳǝɅǛƤȉڑلƲȷȬƲƤǛƇǳǼƲǾɅƲڑȬȉȯȮɍƲڑ
se registrou que não havia prova de que as contratações ocorreram por motivo relevante ou urgente, 
conforme consignado no acórdão recorrido” (REspe nº 1522-10/MG, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 
DJe de 4.12.2015).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪FɍǾƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ǛǾƇƫǛƈɥƲǳ٪ƫƲ٪ȷƲȯɥǛƧȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ƲȷȷƲǾƤǛƇǛȷؚ “A jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral tem adotado rigor quanto aos limites de incidência da norma permissiva 
da alínea d do inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, em face da vedação, no período de três meses 
que antecede o pleito até a posse dos eleitos, dos atos de movimentação funcional (nomeação, 
contratação, admissão, demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens, 
entre outros), porque tais condutas possuem nítido e expressivo impacto na disputa e, podem, em 
ƤȉǾȷƲȮɍƷǾƤǛƇڑƲڑǼƲȷǼȉڑǾȉڑƐǼƣǛɅȉڑƫƇڑȯƲȷȷƇǳɥƇڑǳƲǍƇǳڑلƤȉǾ˶ǍɍȯƇȯڑƇƣɍȷȉڑƫƲڑȬȉƫƲȯڑȬȉǳǝɅǛƤȉى” (Recurso 
Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:  DJE - Diário 
da justiça eletrônica, Data 05/11/2019, Página 15-16).

��¯-§Ü�!��٪ ٪ػ FɍǾƤǛȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ ǛǾƇƫǛƈɥƲǳ٪ ƫƲ٪ ȷƲȯɥǛƧȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ ƲȷȷƲǾƤǛƇǛȷؚ “A teor do 
ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉڑƫƲȷɅƇڑ�ȉȯɅƲڑلƤȉǾƤƲǛɅɍƇ٧ȷƲڑƤȉǼȉڑȷƲȯɥǛƧȉڑȬɎƣǳǛƤȉڑƲȷȷƲǾƤǛƇǳڑلȬƇȯƇڑȉȷڑ˶ǾȷڑƫȉڑƇȯɅڑلמעڑىÜڑلƫڑل
ƫƇڑjƲǛڑلעפُןכנىפڑƇȮɍƲǳƲڑƫƲڑǾƇɅɍȯƲɶƇڑƲǼƲȯǍƲǾƤǛƇǳڑلɍǼƣǛǳǛƤƇǳǼƲǾɅƲڑǳǛǍƇƫȉڑƙڑȷȉƣȯƲɥǛɥƷǾƤǛƇڑلƙڑȷƇɎƫƲڑ
ȉɍڑ ƙڑ ȷƲǍɍȯƇǾƧƇڑ ƫƇڑ ȬȉȬɍǳƇƧƠȉڑى UǾɅƲȯȬȯƲɅƇƧƠȉڑ ƲǼڑ ȷƲǾɅǛƫȉڑ ƫǛɥƲȯȷȉڑ ƲȷɥƇɶǛƇȯǛƇڑ ȉڑ ƤȉǼƇǾƫȉڑ ǳƲǍƇǳڑ Ʋڑ
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permitiria o uso da máquina pública em benefício de candidaturas.” (Recurso Especial Eleitoral nº 
101261, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 097, 
Data 24/05/2019, Página 70-71).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪jƲǛ٪ƫƲ٪§ƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪FǛȷƤƇǳؚ٪É necessário também observar, no caso concreto, 
o art. 21, incisos II e IV, § 2°, e o art. 42, ambos da LRF.

6.3.3 REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪“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 ...” (cf. art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪a partir de cento e oitenta dias antes da eleição, ou seja, a partir de 5 de 
abril de 2022 até a posse dos eleitos (cf. art. 73, inciso VIII, c.c. o art. 7°, ambos da Lei nº 
9.504, de 1997, e art. 83, VIII, da Resolução TSE nº 23.610/2019). 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

��¯-§Ü�!��٪ع٪¤ȯȉǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ǳƲǛ٪ƲǾƤƇǼǛǾǕƇƫȉؚ٪segundo o TSE, “a aprovação do projeto de lei que tiver 
sido encaminhado antes do período vedado pela lei eleitoral não se encontra obstada, desde que 
ȷƲڑȯƲȷɅȯǛǾǬƇڑƙڑǼƲȯƇڑȯƲƤȉǼȬȉȷǛƧƠȉڑƫȉڑȬȉƫƲȯڑƇȮɍǛȷǛɅǛɥȉڑǾȉڑƇǾȉڑƲǳƲǛɅȉȯƇǳىٳ (Consulta nº 782, Resolução 
TSE nº 21.296, de 12/11/2002, relator Ministro Fernando Neves da Silva). 

��¯-§Ü�!��٪ع٪§ƲƲȷɅȯɍɅɍȯƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƤƇȯȯƲǛȯƇؚ٪De acordo com o TSE, “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 
no 9.504, de 1997” (Resolução nº 21.054, de 02/04/2002, relator Ministro Fernando Neves da Silva).

��¯-§Ü�!��٪ع٪§ƲƤȉǼȬȉȷǛƧƠȉ٪ƫƇ٪ȬƲȯƫƇؚ٪Para o TSE, “a revisão remuneratória só transpõe a seara 
da licitude, se exceder ‘a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição’” 
(Resolução nº 21.812, de 08/06/2004, relator Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪jƲǛ٪ƫƲ٪§ƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪FǛȷƤƇǳ: É necessário também observar, no caso concreto, 
o art. 21, incisos II e IV, § 2°, e o art. 42, ambos da LRF.



36

Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 

6.4 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

6.4.1 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪“realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e 
Municípios ..., sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados 
a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em 
ƇǾƫƇǼƲǾɅȉڑ Ʋڑ ƤȉǼڑƤȯȉǾȉǍȯƇǼƇڑȬȯƲ˶ɫƇƫȉڑل Ʋڑ ȉȷڑƫƲȷɅǛǾƇƫȉȷڑƇڑƇɅƲǾƫƲȯڑ ȷǛɅɍƇƧȧƲȷڑƫƲڑ
emergência e de calamidade pública” (cf. art. 73, inciso VI, alínea “a”, da Lei nº 9.504, 
de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯƲȷ٪ƙ٪ƲǳƲǛƧƠȉؙ٪ȉɍ٪ȷƲǬƇؙ٪Ƈ٪ɥƲƫƇƧƠȉ٪ƤȉǾɅƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪
2 de julho de 2022 (cf. art. 73, inciso VI, “a”, da Lei nº 9.504, de 1997).

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

-â-t¤j�ؚ٪ concessão de repasses de recursos da União a Estado ou Município mediante 

ƤȉǾɥƷǾǛȉ٪ȬƇȯƇ٪ƲɫƲƤɍƧƠȉ٪ƫƲ٪ɍǼ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇؙ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ǾƠȉ٪ǛǾƤǛƫƲǾɅƲ٪Ƈ٪ȯƲȷȷƇǳɥƇ٪ǳƲǍƇǳؘ٪

-â�-!�-¯ؚ (a) recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução 

ƫƲ٪ȉƣȯƇ٪ȉɍ٪ȷƲȯɥǛƧȉ٪Ǭƈ٪˚ȷǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ǛǾǛƤǛƇƫȉȷ٪Ʋ٪ƤȉǼ٪ƤȯȉǾȉǍȯƇǼƇ٪ȬȯƲ˚ɫƇƫȉ٪ح½¯-ؙ٪§-ȷȬƲ٪Ǿѣ٪ׂؙ׀ׁؘ׃׀٪

Acórdão de 07/02/2006, relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes); (b) para atender situações de 

ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƤƇǳƇǼǛƫƇƫƲ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪Ƈ٪ȉƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪ƫȉ٪ƲɥƲǾɅȉ٪ح½¯-ؙ٪�½�٪Ǿѣ٪ׇֿֿֿؘؙ٪

Resolução nº 21.908, de 31/08/2004, relator Ministro Francisco Peçanha Martins); ou (c) repasses 

para entidades privadas (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).

��¯-§Ü�!��٪ ٪ع �ȉǾƤƲǛɅȉؚ٪ �ȉǾƤƲǛɅɍƇعȷƲ٪ ƤȉǼȉ٪ ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ Ƈ٪ ƲǾɅȯƲǍƇ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪

ƤȉȯȯƲǾɅƲȷ٪ȉɍ٪ƫƲ٪ƤƇȬǛɅƇǳ٪Ƈ٪ȉɍɅȯȉ٪ƲǾɅƲ٪ƫƇ٪FƲƫƲȯƇƧƠȉؙ٪Ƈ٪ ɅǝɅɍǳȉ٪ƫƲ٪ƤȉȉȬƲȯƇƧƠȉؙ٪ƇɍɫǛǳǛȉ٪ȉɍ٪ƇȷȷǛȷɅƷǾƤǛƇ٪

˚ǾƇǾƤƲǛȯƇؙ٪ ȮɍƲ٪ ǾƠȉ٪ ƫƲƤȉȯȯƇ٪ ƫƲ٪ ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƧƠȉ٪ ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ ǳƲǍƇǳ٪ ȉɍ٪ ȉȷ٪ ƫƲȷɅǛǾƇƫȉȷ٪ Ƈȉ٪ ¯ǛȷɅƲǼƇ٪

Único de Saúde (cf. art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000). 

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ǳƤƇǾƤƲ٪ƫƇ٪ɥƲƫƇƧƠȉؚ٪Ƈ٪ÄǾǛƠȉ٪ƲȷɅƈ٪ȬȯȉǛƣǛƫƇ٪ƫƲ٪ƲǌƲɅɍƇȯ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇȷ٪Ƈ٪

Estados ou a Municípios, incluindo os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração 

Indireta.
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��¯-§Ü�!��٪ػ٪½ƲȯǼȉ٪ƫƲ٪-ɫƲƤɍƧƠȉ٪%ƲȷƤƲǾɅȯƇǳǛɶƇƫƇؚ٪vȉ٪¤ƇȯƲƤƲȯ٪Ǿѣ٪إ׆ֿ־׀إ׀־־�½-jإ�GÄإ�GÄ٪

 GƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉؙ٪entendeu-se que conquanto o Termo deعƇȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪�ƫɥȉǍƇƫƇ٪ؙخ׆ֿ־׀إ־ֿإѣֿح

Execução Descentralizada - TED, instituído pelo Decreto nº 6.170, de 25/07/2007, com a redação 

dada pelo Decreto nº 8.180, de 30/12/2013 (art. 1º, §1º, III) não objetive a distribuição de bens, valores 

ȉɍ٪ƣƲǾƲǌǝƤǛȉȷ٪Ƈ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯƲ٪ȉ٪־ֿۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׂؘؙ־׃٪ƫƲ٪ׇׇֿׁإׇ־إ־ ؙׅ٪Ʋ٪ǾƲǼ٪ȷƲ٪ȮɍƇǳǛ˚ȮɍƲ٪ƤȉǼȉ٪

ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ɥƲƫƇƫƇ٪ȬƲǳȉ٪ȷƲɍ٪ƇȯɅؘ٪ׅ ׁؙ٪ÜUؙ٪نƇؙه٪ǛǼȬȧƲعȷƲ٪Ƈȉȷ٪ȊȯǍƠȉȷ٪ǛǾɅƲȯƲȷȷƇƫȉȷ٪ƇƤƇɍɅƲǳƇȯƲǼ٪

que na descentralização do crédito do Orçamento da União não se transgrida impedimentos 

eleitorais, zelando para que tais restrições sejam observadas pelos planos de trabalho pertinentes, 

ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪Ƈ٪ƲɥǛɅƇȯعȷƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ǛǾƫǛȯƲɅƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ȉɍ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ǍȯƇɅɍǛɅƇ٪ƫƲ٪ƣƲǾȷؙ٪

valores ou benefícios.

OBSERVAÇÃO – PrȉǍrƇǼƇ٪ƫƲ٪�ƤƲǳƲȯƇƧƠȉ٪ƫȉ٪�ȯƲȷƤǛǼƲǾɅȉ٪  Visto o art. 6º e a Seção I do٪ؚخ��¤ح

�ǾƲɫȉ٪UUU٪ح§¤٪ֿ ֿ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪خ ׁׁׂؘؙׅ٪ƫƲ٪ح٪ֿׅ־׀إ׆־إ׆־j%خ׆ֿ־׀إ�٪ƫǛȷȬƲǾȷƇȯƲǼ٪ƙȷ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ƫȉ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇ٪

de Aceleração do Crescimento (PAC) tratamento homólogo ao das despesas discricionárias e 

ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇȷؙ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƲȷɅɍƫȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉȷ٪ƲǌƲǛɅȉȷ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿؘ٪ֿ ֿ־׀إ׀ֿإׂ־٪ƫƲ٪ׇؙ׀׃ׁؘ ؙׅ٪ǾƇ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇƧƠȉ٪

ƫƇȷ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪Ƈȉ٪¤��ؙ٪٪ƇȬȯȉɥȉɍعȷƲ٪ǾƇ٪�GÄ٪ȉ٪¤ƇȯƲƤƲȯ٪Ǿѣ٪إ׆ֿ־׀إׂ־־�½-jع�GÄإ�GÄ٪ؙخ׆ֿ־׀إ׀ֿإׅ־ح٪

ƇȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪�ƫɥȉǍƇƫƇعGƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉ, no sentido de que “em período de defeso eleitoral a 

ȉƣȯǛǍƇɅȉȯǛƲƫƇƫƲڑȮɍƲڑȉȷڑƇȯɅǛǍȉȷڑ ڑҀל Ʋڑ ڑǾҀڑjƲǛڑƫƇڑҀם ڑƫƲڑلףענىלל ڑƙȷڑƇȷȷȉƤǛƇǼڑلעככםُללُסם ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷڑ

para o PAC é afastada, tanto pelo traço discricionário dessas despesas (transferências obrigatórias 

mediante prévia discricionariedade), quanto pela teleologia autônoma da norma da alínea “a” do 

inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30/09/1997”.

��¯-§Ü�!��٪  ȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ȬȯǛɥƇƫƇȷؚ٪a autorização de repasse de recursos½٪ع

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 Carlos Mário da Silva Velloso; e REspe nº 16.040, 

�ƤȊȯƫƠȉ٪ƫƲ٪ׇׇׇֿֿֿؙإֿֿإ٪ȯƲǳƇɅȉȯ٪tǛǾǛȷɅȯȉ٪ÝƇǳɅƲȯ٪§ƇǼȉȷ٪ƫƇ٪�ȉȷɅƇ٪¤ȉȯɅȉؙخ٪ƤȉǼȬȉȯɅƇ٪Ƈ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇƧƠȉ٪ȬȯƳɥǛƇؙ٪

ƤƇȷȉ٪ Ƈ٪ ƤƇȷȉؙ٪ ȷƲ٪ Ƈ٪ ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ǾƠȉ٪ ƇǌƲɅƇ٪ Ƈ٪ ǛǍɍƇǳƫƇƫƲ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ȉȷ٪ ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ Ƈȉ٪ ȬǳƲǛɅȉ٪

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.

OBSERVAÇÃO - AɅȉȷ٪ ȬȯƲȬƇȯƇɅȊȯǛȉȷؚ٪ para a Advocacia-Geral da União, conforme o Parecer nº 

G¦ؙ׆׃ֿع٪ƤȉǼ٪ƫƲȷȬƇƤǕȉ٪ƫƲ٪ȷƲɍ٪ƇȬȯȉɥȉ٪ƫȉ٪¤ȯƲȷǛƫƲǾɅƲ٪ƫƇ٪§ƲȬɎƣǳǛƤƇ٪ȬɍƣǳǛƤƇƫȉ٪ƲǼ٪%ǛƈȯǛȉ٪�˚ƤǛƇǳ٪ƫƲ٪

٪ؙ־ȬƈǍֿؘ٪ؙ׆ׇׇֿإׅ־إׅ־ ȯƲɅǛ˚ƤƇƫȉ٪Ǿȉ٪%ǛƈȯǛȉ٪�˚ƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ ٪ȷƲعƤȉǾȷǛƫƲȯƇ٪ؙ׆٪ȬƈǍؘ٪ؙ׆ׇׇֿإׅ־إ־ֿ “absolutamente 

legítimo que, durante os três meses que antecedem as eleições, os agentes públicos pratiquem 

todos os atos preparatórios necessários ao início de uma obra ou serviço, incluindo a assinatura do 

convênio, acordo ou instrumento congênere, pois nenhum desses atos se encontra proibido pelo 

art. 73. Não se pode admitir, como já se viu, que se interprete a lei nela inserindo proibições que não 

existem, levando ao absurdo de obrigar a Administração a cruzar os braços, aguardando o término 

do período para, somente aí, começar a praticar os atos preparatórios. [...] Para deixar evidente que 

não se está descumprindo qualquer proibição legal, o convênio, acordo ou instrumento congênere 

deverá conter cláusula que explicite que os recursos somente serão liberados, ou seja, a transferência 

dos recursos somente ocorrerá, após o término do prazo previsto no inciso VI, alínea a, do art. 73 da 
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jƲǛڑǾڑ-ڑىעפُןכנىפڑۮǛȷȷȉڑȬȉȯȮɍƲڑƇڑɎǾǛƤƇڑȬȯȉǛƣǛƧƠȉڑȮɍƲڑƇǝڑƲɫǛȷɅƲڑƳڑȮɍƇǾɅȉڑƙڑɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇڑƫƲڑȯƲƤɍȯȷȉȷڑٳى

Nesse sentido também são as seguintes manifestações da AGU: Parecer nº AC-12, com despacho 

de aprovo do Presidente datado de 11/05/2004, Parecer nº 03/2008/MP/CGU/AGU e a Nota nº 

01/2010/AV/CGU/AGU. Além disso, cabe observar que o então Presidente do TSE, Ministro Sepúlveda 

Pertence, na Consulta nº 1.062, em Decisão Monocrática de 07/07/2004, referendada pelos Ministros 

ƫȉ٪½¯-٪Ȭȉȯ٪ǼƲǛȉ٪ƫƇ٪§ƲȷȉǳɍƧƠȉ٪Ǿѣ٪ؙ׆ׅ׆ֿؘ׀٪ƫƲ٪ֿׂؙ־־׀إ׆־إ׀٪˚ȯǼȉɍ٪ƲǾɅƲǾƫǛǼƲǾɅȉ٪ȮɍƲ٪“a vedação não 

compreende a celebração de novos convênios, mas apenas a transferência efetiva de recursos”.

��¯-§Ü�!��٪ع٪UǾɅƲȯȬȯƲɅƇƧƠȉ٪ƲɫɅƲǾȷǛɥƇؚ o TSE possui entendimento de que “a regra restritiva do 
art. 73, VI, ‘a’, da Lei nº 9.504/97 não pode sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva 
de seu texto” (ARCL nº 266, Acórdão de 09/12/2004, Rel. Ministro Carlos Mário da Silva Velloso).

��¯-§Ü�!��٪ع٪�ƣȯƇ٪ȉɍ٪ȷƲȯɥǛƧȉ٪ƲǼ٪ƇǾƫƇǼƲǾɅȉؚ٪ȉ٪½¯-٪ƲǾɅƲǾƫƲ٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ƲɫƤƲƧƠȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪
ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉƣȯƇȷ٪ Ʋ٪ ȷƲȯɥǛƧȉȷ٪ ƲǼ٪ ƇǾƫƇǼƲǾɅȉ٪ ȷƲ٪ ȯƲǌƲȯƲ٪ ƙȮɍƲǳƲȷ٪ Ǭƈ٪ ˚ȷǛƤƇǼƲǾɅƲ٪
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). Nesse sentido, o ¤ƇȯƲƤƲȯ٪�t٪(09/04/2019)٪ֿ־, que nos termos 
do ¤ƇȯƲƤƲȯ٪Ǿѣ٪إׇֿ־׀إ־׀־%ƲƤȉȯع�GÄإ�GÄ٪خׇֿ־׀إ׀־إׄ׀ح٪revisou parcialmente o Parecer AC-12, “de 
maneira a fazer prevalecer o entendimento de que para a legalidade do repasse de transferência 
voluntária no curso do defeso eleitoral não basta a previsão de obrigação formal preexistente e 
ƫƲڑ ƤȯȉǾȉǍȯƇǼƇڑȬȯƲ˶ɫƇƫȉڑل ɍǼƇڑɥƲɶڑȮɍƲڑȉڑ ƲǌƲɅǛɥȉڑ ǛǾǝƤǛȉڑƫƇڑƲɫƲƤɍƧƠȉڑ ǌǝȷǛƤƇڑƫƇڑȉƣȯƇڑȉɍڑ ȷƲȯɥǛƧȉڑ Ƴڑ
condição legal que deve ser cumulativa e necessariamente observada, na esteira da jurisprudência 
do Tribunal Superior Eleitoral”.

��¯-§Ü�!��٪ع٪½ȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ƇȬȊȷ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƤƇǳƇǼǛƫƇƫƲؚ٪o TSE 
veda a possibilidade de se liberar recursos para os municípios que não mais se encontram em 
ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƤƇǳƇǼǛƫƇƫƲؙ٪ǼƲȷǼȉ٪ȮɍƲ٪ƇǛǾƫƇ٪ǾƲƤƲȷȷǛɅƲǼ٪ƫƲ٪ƇȬȉǛȉ٪ȬƇȯƇ٪
ǼǛɅǛǍƇȯ٪ȉȷ٪ƫƇǾȉȷ٪ƫƲƤȉȯȯƲǾɅƲȷ٪ƫȉȷ٪ƲɥƲǾɅȉȷ٪ƇƫɥƲȯȷȉȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲȯƇǼ٪ƤƇɍȷƇ٪ƙ٪ȷǛɅɍƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪
ao estado de calamidade (Resolução nº 21.908, de 31/08/2004, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins). 

��¯-§Ü�!��٪ػ٪½ȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪Ʋ٪ȉȯƧƇǼƲǾɅȉ٪ǛǼȬȉȷǛɅǛɥȉ٪: Mesmo que haja previsão, pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, do denominado orçamento impositivo, ou seja, a obrigatoriedade 
ƫƇ٪ƲɫƲƤɍƧƠȉ٪ȉȯƧƇǼƲǾɅƈȯǛƇ٪Ʋ٪˚ǾƇǾƤƲǛȯƇؙ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ƲȮɍǛɅƇɅǛɥƇؙ٪ƫƇ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇƧƠȉ٪ǛǾƤǳɍǝƫƇ٪Ȭȉȯ٪ƲǼƲǾƫƇȷ٪
ǛǾƫǛɥǛƫɍƇǛȷ٪ ƲǼ٪ ǳƲǛ٪ ȉȯƧƇǼƲǾɅƈȯǛƇؙ٪ ƲȷȷƲ٪ ǾƠȉ٪ ɅȉȯǾƇ٪ Ƈȷ٪ ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇȷ٪ ƲǼ٪ ȉƣȯǛǍƇɅȊȯǛƇȷؙ٪
ƫƲǛɫƇǾƫȉ٪ƫƲ٪ ǛǾƤǛƫǛȯ٪ Ƈ٪ ɥƲƫƇƧƠȉ٪ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ ƫƲ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ƫƇ٪
ÄǾǛƠȉ٪Ƈȉȷ٪-ȷɅƇƫȉȷ٪Ʋ٪tɍǾǛƤǝȬǛȉؙ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪-ȷɅƇƫȉȷ٪Ƈȉȷ٪tɍǾǛƤǝȬǛȉȷؙ٪Ǿȉȷ٪ ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǼ٪ȉ٪
ȬǳƲǛɅȉ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳؙ٪ȬȯƲɥǛȷɅƇ٪Ǿȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁؙׅ٪ǛǾƤǛȷȉ٪ÜUؙ٪ƇǳǝǾƲƇ٪نƇؙه٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׂؘؙ־׃٪ƫƲ٪ׇׇֿ ؘׅ٪.٪ȮɍƲ٪Ƈ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪
voluntária tem a natureza de ato jurídico bilateral, de modo que não basta a União ter a imposição de 
ƲɫƲƤɍƧƠȉ٪ȉȯƧƇǼƲǾɅƈȯǛƇ٪Ʋ٪̊ ǾƇǾƤƲǛȯƇ٪ȬƇȯƇ٪ȷƲȯ٪ƲǌƲɅǛɥƇƫƇؙ٪ƫƲɥƲ٪ɅƇǼƣƳǼ٪ȉ٪ȉɍɅȯȉ٪ƲǾɅƲ٪ǌƲƫƲȯƇɅǛɥȉ٪ح-ȷɅƇƫȉ٪
ou Município) 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.

��¯-§Ü�!��٪ػ٪½ȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪Ʋ٪ȉȯƧƇǼƲǾɅȉ٪ ǛǼȬȉȷǛɅǛɥȉ٪ؚ׀٪ ٪O Tribunal de Contas da 
ÄǾǛƠȉؙ٪ Ǿȉ٪ �ƤȊȯƫƠȉ٪ ٪ֿׄ־׀إׅ׆׀ ¤ǳƲǾƈȯǛȉؙ٪ ƫƲƤǛƫǛɍ٪ ȮɍƲ٪ ٪ȷزƇرن ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ ƫƲƤȉȯȯƲǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪ ƲǼƲǾƫƇȷ٪
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parlamentares individuais estão submetidas à vedação do art. 73, VI, a, da Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral), 
Ȭȉȯ٪ȷƲ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇȯƲǼ٪ƲȷȷƲǾƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ƤȉǼȉ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇȷؘح٪ه�ȉǳƲɅǛǼ٪ƫƲ٪eɍȯǛȷȬȯɍƫƷǾƤǛƇ٪
114/TCU).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪jƲǛ٪ƫƲ٪§ƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛƫƇƫƲ٪FǛȷƤƇǳؚ٪É necessário também observar, no caso concreto, 

o art. 38, inciso IV, alínea “b”, da LRF.

6.4.2 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS 

 �ȉǾƫɍɅƇؚ٪ “No  ano em  que se reƇǳǛɶƇȯڑ ƲǳƲǛƧƠȉڑل ˶ƤƇڑ ȬȯȉǛƣǛƫƇڑ Ƈڑ ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉڑ
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 
˶ǾƇǾƤƲǛȯƇڑƲڑƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥƇڑٳى(cf. § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997). 

 ¤Ʋȯǝȉƫȉؚ durante todo o ano de eleição. 

 ¤ƲǾƇǳǛƫƇƫƲȷؚ٪suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa 
no valor de cinco a cem mil UFIR aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às 
ƤȉǳǛǍƇƧȧƲȷ٪Ʋ٪Ƈȉȷ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷؙ٪ȷƲǼ٪ȬȯƲǬɍǝɶȉ٪ƫƲ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ȷƇǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤƇȯƈɅƲȯ٪
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ȉɍ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯ٪˚ɫƇƫƇȷ٪ȬƲǳƇȷ٪ƫƲǼƇǛȷ٪ǳƲǛȷ٪ɥǛǍƲǾɅƲȷ٪حƤǌؘ٪ۄۄ٪
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do 
ƫǛȬǳȉǼƇ٪ƫȉ٪ƲǳƲǛɅȉ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉؙ٪ƇǍƲǾɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ȉɍ٪ǾƠȉ٪حƤǌؘ٪ۈ׃٪ۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪
da Lei nº 9.504, de 1997). 

-â-t¤j�¯ؚ doações de cesta básica, de material de construção e de lotes. 

-â�-!�-¯ؚ٪ Ǿȉȷ٪ ƤƇȷȉȷ٪ƫƲ٪ ƤƇǳƇǼǛƫƇƫƲ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪Ʋ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǛȷ٪
ƇɍɅȉȯǛɶƇƫȉȷ٪ƲǼ٪ǳƲǛ٪Ʋ٪Ǭƈ٪ƲǼ٪ƲɫƲƤɍƧƠȉ٪Ǿȉ٪ƲɫƲȯƤǝƤǛȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯ٪حƤǌؘ٪ȬƇȯɅƲ٪˚ǾƇǳ٪ƫȉ٪־ֿۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪
nº 9.504, de 1997). 

OBSERVAÇÃO - ¤ȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǛȷ٪ ƲɫƲƤɍɅƇƫȉȷ٪ Ȭȉȯ٪ ƲǾɅǛƫƇƫƲ٪ ǾȉǼǛǾƇǳǼƲǾɅƲ ɥǛǾƤɍǳƇƫƇ٪ Ƈ٪
ƤƇǾƫǛƫƇɅȉؚ estão vedados, no ano eleitoral, os programas sociais executados por entidade 
nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida, ainda que autorizados em lei ou em 
execução orçamentária no exercício anterior (cf. § 11 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

��¯-§Ü�!��٪ع٪%ȉƇƧƠȉ٪ƫƲ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ƇɍɅȉȯǛɶƇƫƇ: o TSE já autorizou, em consulta feita pelo Banco 
do Brasil, doação feita à Unesco para o Projeto Criança Esperança, entendendo que: “a) trata-
ȷƲڑƫƲڑ ǛǾǛƤǛƇɅǛɥƇڑƤȉǼȬƇɅǝɥƲǳڑ ƤȉǼڑȉڑƤƇȯƈɅƲȯڑƫƲڑƇƣȷȉǳɍɅƇڑȬȯǛȉȯǛƫƇƫƲڑƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳڑƙڑƤȯǛƇǾƧƇڑلƇڑ ȷƲȯڑ
concretizado mediante atuação do Estado, dentre outros atores sociais, de sorte a revelar até mesmo 
ȉڑƤɍǼȬȯǛǼƲǾɅȉڑƫƲڑɍǼƇڑȉƣȯǛǍƇƧƠȉڑɅƠȉڑȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲڑȮɍƇǾɅȉڑǍȯƇɥƲڑƲڑɍȯǍƲǾɅƲَڑƣٜڑƇڑǛǾƲɫǛȷɅƷǾƤǛƇڑƫƲڑ
qualquer viés eleitoral no ato em apreço.” (Resolução nº 22.323, de 03/08/2006, relator Ministro Carlos 
Augusto Ayres de Freitas Britto). Compete aos órgãos consultivos sujeitos à orientação da Advocacia-
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Geral da União a análise em concreto ou em abstrato de consultas jurídicas em tema eleitoral, sem 
prejuízo da faculdade da Administração formular consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, nos termos 
do inciso XII do art. 23 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).

��¯-§Ü�!��٪ػ٪�ȉǾɥƷǾǛȉ٪ƤȉǼ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪Ʋ٪ȬȯǛɥƇƫƇȷؚ٪ “A assinatura de convênios e o 
ȯƲȬƇȷȷƲڑƫƲڑȯƲƤɍȯȷȉȷڑ˶ǾƇǾƤƲǛȯȉȷڑƇڑƲǾɅǛƫƇƫƲȷڑȬɎƣǳǛƤƇȷڑƲڑȬȯǛɥƇƫƇȷڑȬƇȯƇڑƇڑȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉڑƫƲڑȬȯȉǬƲɅȉȷڑǾƇڑ
área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita, 
previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.5047/97, sobretudo quando os instrumentos preveem a adoção 
de contrapartidas por parte das instituições.” (TSE, REspe nº 282.675, Acórdão de 24/04/2012, relator 
Ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira). 

��¯-§Ü�!��٪ػ٪�Ʌȉȷ٪ɥǛǾƤɍǳƇƫȉȷ٪Ʋ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪Ǿȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ƐǼƣǛɅȉ٪ǌƲƫƲȯƇɅǛɥȉؚ٪vȉ٪¤ƇȯƲƤƲȯع¤ǳƲǾƈȯǛȉ٪

�إֿׄ־׀إ׀־vÄع%ƲƤȉȯإ�GÄإ�GÄ٪ ٪ؙخֿׄ־׀إׄإ׆׀ح ƇȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳȉ٪�ƫɥȉǍƇƫȉعGƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉؙ concluiu-

se que a vedação prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504, de 30/09/1997, dirige-se à distribuição 

gratuita e discricionária diretamente a particulares, incluídas as doações com encargo e cessões, 

ǾƠȉ٪ ƇǳƤƇǾƧƇǾƫȉ٪ ƇɅȉȷ٪ ɥǛǾƤɍǳƇƫȉȷ٪ ƲǼ٪ ȯƇɶƠȉ٪ƫƲ٪ƫǛȯƲǛɅȉ٪ ȷɍƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƈȯǛȉؙ٪ ȉɍ٪ ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇȷ٪

entre órgãos públicos do mesmo ente federativo ou entre entes federativos distintos, observando-

ȷƲ٪ǾƲȷɅƲ٪ɎǳɅǛǼȉ٪ƤƇȷȉ٪ȉ٪ƫǛȷȬȉȷɅȉ٪Ǿȉ٪ǛǾƤǛȷȉ٪ÜUؙ٪ƇǳǝǾƲƇ٪نƇؙه٪ƫȉ٪ǼƲȷǼȉ٪ƇȯɅǛǍȉؙ٪ȮɍƲ٪Ƈȷ٪ɥƲƫƇ٪Ǿȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ǼƲȷƲȷ٪

anteriores ao pleito eleitoral, e, em qualquer caso, a não realização de solenidades, cerimônias, 

atos, eventos ou reuniões públicas de divulgação, ou qualquer outra forma de exaltação do ato 

ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇؙ٪ƤƇȬƇɶ٪ƫƲ٪ƇǌƲɅƇȯ٪Ƈ٪ǛǍɍƇǳƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅȉȷ٪Ǿȉȷ٪

pleitos eleitorais.

OBSERVAÇÃO - ¤ƇȯƇ٪ȉȷ٪˚Ǿȷ٪ƫƇ٪�ȯǛƲǾɅƇƧƠȉ٪vȉȯǼƇɅǛɥƇ٪�vÄإ�GÄ٪Ǿѣ٪ؙخֿׄ־׀إׄ־إ׆׀ح٪׀־٪Ƈ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪

ǍȯƇɅɍǛɅƇ٪ƫƲ٪ƣƲǾȷؙ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ȉɍ٪ƣƲǾƲǌǝƤǛȉȷؙ٪Ȭȉȯ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƇ٪�ƫǼǛǾǛȷɅȯƇƧƠȉ٪¤ɎƣǳǛƤƇؙ٪ȉȯǛƲǾɅƇƫƇ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪

a combate a quadro de pandemia formalmente declarada, enquadra-se nas exceções do §10 do art. 

73 da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, enquanto vigorar a calamidade pública ou o estado 

ƫƲ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇؘ

��¯-§Ü�!��٪ ٪ػ ½ƲȯǼȉ٪ ƫƲ٪ ƇɍɅȉȯǛɶƇƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ɍȷȉ٪ ȷɍȷɅƲǾɅƈɥƲǳؚ٪ vȉ٪ ¤ƇȯƲƤƲȯ٪ Ǿѣ٪ ع½�¤¤�إ׆ֿ־׀إֿ־־

%ƲƤȉȯإ�GÄإ�GÄ٪ؙخ׆ֿإׁ־إׄ־ح٪ƇȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳȉ٪�ȉǾȷɍǳɅȉȯعGƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉ٪¯ɍƣȷɅǛɅɍɅȉؙ concluiu-se que 

a introdução do art. 10-A na Lei nº 9.636/98 pela Medida Provisória nº 759, de 22/12/2016, convertida 

na Lei nº 13.465, de 11/07/2017, possibilita a  outorga em ano eleitoral de termo de autorização de uso 

sustentável (TAUS) previsto no art. 10-A da Lei nº 9.636, de 15/05/1998, mediante enquadramento na 

exceção “programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior” 

 .(ׇׇֿׅإׇ־إ־ׁ٪ƫƲ٪ׂؙ־׃ׇؘ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪־ֿ٪ȬƇȯɅƲ٪˚ǾƇǳ٪ƫȉ٪ȬƇȯƈǍȯƇǌȉح

OBSERVAÇÃO – TeȯǼȉ٪ƫƲ٪-ɫƲƤɍƧƠȉ٪%ƲȷƤƲǾɅȯƇǳǛɶƇƫƇؚ٪vȉ٪¤ƇȯƲƤƲȯ٪Ǿѣ٪إ׆ֿ־׀إ׀־־�½-jإ�GÄإ�GÄ٪

 GƲȯƇǳ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉ, entendeu-se que conquanto o Termo deعƇȬȯȉɥƇƫȉ٪ȬƲǳƇ٪�ƫɥȉǍƇƫƇ٪ؙخ׆ֿ־׀إ־ֿإѣֿح

Execução Descentralizada - TED, instituído pelo Decreto nº 6.170, de 25/07/2007, com a redação 

dada pelo Decreto nº 8.180, de 30/12/2013 (art. 1º, §1º, III) não objetive a distribuição de bens, valores 

ȉɍ٪ƣƲǾƲǌǝƤǛȉȷ٪Ƈ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲǌƲȯƲ٪ȉ٪־ֿۄ٪ƫȉ٪ƇȯɅؘ٪ׁׅ٪ƫƇ٪jƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׂؘؙ־׃٪ƫƲ٪ׇׇֿׁإׇ־إ־ ؙׅ٪Ʋ٪ǾƲǼ٪ȷƲ٪ȮɍƇǳǛ˚ȮɍƲ٪ƤȉǼȉ٪

ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ɥƲƫƇƫƇ٪ȬƲǳȉ٪ȷƲɍ٪ƇȯɅؘ٪ׅ ׁؙ٪ÜUؙ٪نƇؙه٪ǛǼȬȧƲعȷƲ٪Ƈȉȷ٪ȊȯǍƠȉȷ٪ǛǾɅƲȯƲȷȷƇƫȉȷ٪ƇƤƇɍɅƲǳƇȯƲǼ٪

que na descentralização do crédito do Orçamento da União não se transgrida esses impedimentos 

eleitorais, zelando para que tais restrições sejam observadas pelos planos de trabalho pertinentes, 
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ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪Ƈ٪ƲɥǛɅƇȯعȷƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇƧƠȉ٪ǛǾƫǛȯƲɅƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ȉɍ٪ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ǍȯƇɅɍǛɅƇ٪ƫƲ٪ƣƲǾȷؙ٪

valores ou benefícios.

��¯-§Ü�!��ؚ “(...) a distribuição de tablets aos alunos da rede pública de ensino do Município de 

ÜǛɅȊȯǛƇڑƫȉڑâǛǾǍɍُ¤ڑل�ȬȉȯڑǼƲǛȉڑƫȉڑƫƲǾȉǼǛǾƇƫȉڑȬȯȉǍȯƇǼƇٴڑƲȷƤȉǳƇڑƫǛǍǛɅƇǳڑلٵǾƠȉڑƤȉǾ˶ǍɍȯȉɍڑƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑ

vedada do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 (...)”. (Recurso Especial Eleitoral nº 55547, Acórdão de 04/08/2015, 

Relator(a) Min. João Otávio de Noronha, Publicação: DJE de 21/10/2015)

��¯-§Ü�!��ؚ “É possível, em ano de eleição, a realização de doação de pescados ou de produtos 

ȬƲȯƲƤǝɥƲǛȷڑ ȮɍƇǾƫȉڑ ǬɍȷɅǛ˶ƤƇƫƇڑ ǾƇȷڑ ȷǛɅɍƇƧȧƲȷڑ ƫƲڑ ƤƇǳƇǼǛƫƇƫƲڑ ȬɎƣǳǛƤƇڑ ȉɍڑ ƲȷɅƇƫȉڑ ƫƲڑ ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇڑ

ȉɍڑلƇǛǾƫƇڑلȷƲڑƫƲȷɅǛǾƇƫƇڑƇڑȬȯȉǍȯƇǼƇȷڑȷȉƤǛƇǛȷڑƤȉǼڑƇɍɅȉȯǛɶƇƧƠȉڑƲȷȬƲƤǝ˶ƤƇڑƲǼڑ ǳƲǛڑƲڑƤȉǼڑƲɫƲƤɍƧƠȉڑ

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 infração legal. 2. 

�ȉǾȷɍǳɅƇ٪ ȯƲȷȬȉǾƫǛƫƇ٪ Ƈ˚ȯǼƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲؘ٪ �حȉǾȷɍǳɅƇ٪ Ǿѣ٪ ٪ׇׁؙׄ׃ �ƤȊȯƫƠȉ٪ ƫƲ٪ ٪ؙ׃ֿ־׀إׄ־إ׀־ §ƲǳƇɅȉȯحƇخ٪tǛǾؘ٪

Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 13/10/2015).
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ֿѣ٪ƫƲ٪ǬƇǾƲǛȯȉ٪ع٪ȷƈƣƇƫȉ

1. Data a partir da qual as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião 
pública relativas às eleições ou aos possíveis candidatos, para conhecimento público, 
˚ƤƇǼ٪ȉƣȯǛǍƇƫƇȷ٪Ƈ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇȯؙ٪Ǿȉ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪§ƲǍǛȷɅȯȉ٪ƫƲ٪¤ƲȷȮɍǛȷƇȷ٪-ǳƲǛɅȉȯƇǛȷ٪ح¤ƲȷȮ-ǳƲؙخ٪
até 5 (cinco) dias antes da divulgação, para cada pesquisa, as informações previstas 
em lei e em instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, 
art. 33, caput e § 1º, e Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º). 

٪ؘ׀ %ƇɅƇ٪ Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫƇ٪ ȮɍƇǳ٪ ˚ƤƇ٪ ȬȯȉǛƣǛƫƇ٪ Ƈ٪ ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ ǍȯƇɅɍǛɅƇ٪ ƫƲ٪ ƣƲǾȷؙ٪ ɥƇǳȉȯƲȷ٪ ȉɍ٪
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade 
ȬɎƣǳǛƤƇؙ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪ƫƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƇɍɅȉȯǛɶƇƫȉȷ٪ƲǼ٪ ǳƲǛ٪Ʋ٪ Ǭƈ٪
em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público 
ȬȉƫƲȯƈ٪ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ȉ٪ƇƤȉǼȬƇǾǕƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ ȷɍƇ٪ƲɫƲƤɍƧƠȉ٪˚ǾƇǾƤƲǛȯƇ٪Ʋ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥƇ٪
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10, e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 83, § 9º). 

ׁؘ٪%ƇɅƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ȮɍƇǳ٪˚ƤƇǼ٪ɥƲƫƇƫȉȷ٪ȉȷ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ȷȉƤǛƇǛȷ٪ƲɫƲƤɍɅƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲ٪
nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida, ainda que autorizados em 
lei ou em execução orçamentária no exercício anterior (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 11, e 
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 83, §10º). 

4. Data a partir da qual é vedado realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração 
ǛǾƫǛȯƲɅƇؙ٪ȮɍƲ٪ƲɫƤƲƫƇǼ٪Ƈ٪ǼƳƫǛƇ٪ƫȉȷ٪ǍƇȷɅȉȷ٪Ǿȉ٪ȬȯǛǼƲǛȯȉ٪ȷƲǼƲȷɅȯƲ٪ƫȉȷ٪ɅȯƷȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ƇǾȉȷ٪
que antecedem o pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VII).

٪خƫǛƇȷ٪ƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ȬǳƲǛɅȉ٪־׆ֿح٪ǌƲǛȯƇعɅƲȯƧƇ٪ػ٪ƫƲ٪ƇƣȯǛǳ٪׃

1. Último dia para o órgão de direção nacional do partido político ou da federação 
ȬɍƣǳǛƤƇȯؙ٪ Ǿȉ٪ %ǛƈȯǛȉ٪ �˚ƤǛƇǳ٪ ƫƇ٪ ÄǾǛƠȉؙ٪ Ƈȷ٪ ǾȉȯǼƇȷ٪ ȬƇȯƇ٪ Ƈ٪ ƲȷƤȉǳǕƇ٪ Ʋ٪ ȷɍƣȷɅǛɅɍǛƧƠȉ٪ ƫƲ٪
candidatos e para a formação de coligações, na hipótese de omissão do estatuto, 
encaminhando-as ao Tribunal Superior Eleitoral antes da realização das convenções, 
ȬƇȯƇ٪˚Ǿȷ٪ƫƲ٪ƫǛɥɍǳǍƇƧƠȉ٪Ǿȉ٪ȷǝɅǛȉ٪ƲǳƲɅȯȌǾǛƤȉ٪ƫƇ٪eɍȷɅǛƧƇ٪-ǳƲǛɅȉȯƇǳ٪حjƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׇׇֿؘإׂ־׃ ؙׅ٪ƇȯɅؘ٪ׅѣؙ٪
§ 1º, e Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 3º, parágrafo único, e art. 6º, § 4º, I). 

2. Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos 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 
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VIII, e Resolução TSE nº 22.252/2006 e Resolução TSE 
nº 23.610/2019, art. 83, VIII).

7 CALENDÁRIO SIMPLIFICADO DAS ELEIÇÕES 2022
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٪خǼƲȷƲȷ٪ƇǾɅƲȷ٪ƫȉ٪ȬǳƲǛɅȉ٪ׁح٪ȷƈƣƇƫȉ٪ع٪ǬɍǳǕȉ٪׀

1. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas (Lei nº 
9.504/1997, art. 73, incisos V e VI, alínea a, e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 83): 
 
 I - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, 
ȷɍȬȯǛǼǛȯ٪ȉɍ٪ȯƲƇƫƇȬɅƇȯ٪ɥƇǾɅƇǍƲǾȷ٪ȉɍ٪Ȭȉȯ٪ȉɍɅȯȉȷ٪ǼƲǛȉȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇȯ٪ȉɍ٪ǛǼȬƲƫǛȯ٪ȉ٪ƲɫƲȯƤǝƤǛȉ٪
ǌɍǾƤǛȉǾƇǳ٪ Ʋؙ٪ ƇǛǾƫƇؙ٪ Ʋɫ٪ ȉǌ˚ƤǛȉؙ٪ ȯƲǼȉɥƲȯؙ٪ ɅȯƇǾȷǌƲȯǛȯ٪ ȉɍ٪ ƲɫȉǾƲȯƇȯ٪ ȷƲȯɥǛƫȉȯ٪ ȬɎƣǳǛƤȉؙ٪ ǾƇ٪
circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, 
ressalvados os casos de: 

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa 
ƫƲ٪ǌɍǾƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾƧƇ؛٪

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais 
ȉɍ٪�ȉǾȷƲǳǕȉȷ٪ƫƲ٪�ȉǾɅƇȷ٪Ʋ٪ƫȉȷ٪ȊȯǍƠȉȷ٪ƫƇ٪¤ȯƲȷǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫƇ٪§ƲȬɎƣǳǛƤƇ؛٪

c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 2 de julho 
de 2022; 

d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento 
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do 
chefe do Poder Executivo; 

Ʋخ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ȉɍ٪ȯƲǼȉƧƠȉ٪Ʋɫ٪ȉǌ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǼǛǳǛɅƇȯƲȷؙ٪ƫƲ٪ȬȉǳǛƤǛƇǛȷ٪ƤǛɥǛȷ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƇǍƲǾɅƲȷ٪
penitenciários; 

٪ UU٪ع٪ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ɅȯƇǾȷǌƲȯƷǾƤǛƇ٪ɥȉǳɍǾɅƈȯǛƇ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ƫƇ٪ÄǾǛƠȉ٪Ƈȉȷ٪ƲȷɅƇƫȉȷ٪Ʋ٪ǼɍǾǛƤǝȬǛȉȷ٪
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 
ȉɍ٪ƫƲ٪ȷƲȯɥǛƧȉ٪ƲǼ٪ƇǾƫƇǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ƤȉǼ٪ƤȯȉǾȉǍȯƇǼƇ٪ȬȯƲ˚ɫƇƫȉ٪Ʋ٪ȉȷ٪ƫƲȷɅǛǾƇƫȉȷ٪Ƈ٪ƇɅƲǾƫƲȯ٪
ȷǛɅɍƇƧȧƲȷ٪ƫƲ٪ƲǼƲȯǍƷǾƤǛƇ٪Ʋ٪ƫƲ٪ƤƇǳƇǼǛƫƇƫƲ٪ȬɎƣǳǛƤƇؘ٪

2. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas 
cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VI, alíneas 
b e c, e § 3º):
 
٪ U٪ع٪ƤȉǼ٪ƲɫƤƲƧƠȉ٪ƫƇ٪ȬȯȉȬƇǍƇǾƫƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉƫɍɅȉȷ٪Ʋ٪ȷƲȯɥǛƧȉȷ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾǕƇǼ٪ƤȉǾƤȉȯȯƷǾƤǛƇ٪
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos municipais ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral; e

 II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de 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. 
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3. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de 
shows artísticos pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75). 

4. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de 
obras públicas (Lei nº 9.504/1997, art. 77 e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 86). 

5. Data a partir da qual, até 2 de janeiro de 2023, para as unidades da Federação que 
realizarem apenas o 1º turno, e até 30 de janeiro de 2023, para as que realizarem 2º 
turno, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando 
ȷȉǳǛƤǛɅƇƫȉȷؙ٪ƲǼ٪ƤƇȷȉȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪Ʋ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ǼȉɅǛɥƇƫƇؙ٪ȬƲǳȉȷ٪ɅȯǛƣɍǾƇǛȷ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǛȷؙ٪ƤƲƫƲȯ٪
funcionários à Justiça Eleitoral (Lei n° 9.504/1997, art. 94-A, II).

ֿׄ٪ƫƲ٪ƇǍȉȷɅȉ٪ع٪ɅƲȯƧƇعǌƲǛȯƇ٪

1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet (Lei 
nº 9.504/1997, arts. 36, caput, e 57-A, e Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 2º e 27). 

2. Data a partir da qual, até 1º de outubro de 2022, os candidatos, os partidos, as 
federações e as coligações podem fazer funcionar, das 8 às 22 horas, alto-falantes ou 
ƇǼȬǳǛ˚ƤƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ȷȉǼ٪حjƲǛ٪Ǿѣ٪ׇׇׇֿؘإׂ־׃ ؙׅ٪ƇȯɅؘ٪ׇׁؙ٪ۄ٪ׁѣؙ٪Ʋ٪§ƲȷȉǳɍƧƠȉ٪½¯-٪Ǿѣ٪ׇֿؙ־׀إ־ֿׁؘׄ׀٪
art. 15). 

3. Data a partir da qual, até 29 de setembro de 2022, os candidatos, os partidos políticos, 
as federações e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de 
ȷȉǾȉȯǛɶƇƧƠȉ٪˚ɫƇؙ٪ƫƇȷ٪׆Ǖ٪حȉǛɅȉ٪ǕȉȯƇȷخ٪ƙȷ٪ׂ׀Ǖ٪حɥǛǾɅƲ٪Ʋ٪ȮɍƇɅȯȉ٪ǕȉȯƇȷؙخ٪ȬȉƫƲǾƫȉ٪ȉ٪ǕȉȯƈȯǛȉ٪
ser prorrogado por mais 2 (duas) horas quando se tratar de comício de encerramento 
de campanha (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 
4º, e Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 5º e 15, § 1º). 

4. Data a partir da qual, até as 22h (vinte e duas horas) do dia 1º de outubro de 2022, 
ȬȉƫƲȯƈ٪ ǕƇɥƲȯ٪ ƫǛȷɅȯǛƣɍǛƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ǼƇɅƲȯǛƇǳ٪ Ǎȯƈ˚Ƥȉؙ٪ ƤƇǼǛǾǕƇƫƇؙ٪ ƤƇȯȯƲƇɅƇ٪ ȉɍ٪ ȬƇȷȷƲƇɅƇؙ٪
acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 
11, e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 16). 

5. Data a partir da qual, até 30 de setembro de 2022, serão permitidas a divulgação 
paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 
(dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada 
candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal 
padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei nº 9.504/1997, art. 43, 
caput, e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 42).

6. Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços 
ɅƲǳƲǌȌǾǛƤȉȷؙ٪ȉ˚ƤǛƇǛȷ٪ȉɍ٪ƤȉǾƤƲƫǛƫȉȷؙ٪ǌƇȯƠȉ٪ǛǾȷɅƇǳƇȯؙ٪ǾƇȷ٪ȷƲƫƲȷ٪ƫȉȷ٪ƫǛȯƲɅȊȯǛȉȷ٪ƫƲɥǛƫƇǼƲǾɅƲ٪
registrados, telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente 
e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art. 256, § 1º, e Resolução TSE nº 
23.610/2019, art. 118, parágrafo único).
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ƫȉǼǛǾǍȉ٪ع٪ƫƲ٪ȉɍɅɍƣȯȉ٪׀
 
DIA DAS ELEIÇÕES (Lei nº 9.504/1997, art. 1º, caput) – 1º Turno

1. Data em que se realizará a votação do primeiro turno das eleições, observando-se, 
em todas as localidades, o horário de Brasília-DF.

٪ƫȉǼǛǾǍȉ٪ع٪٪ƫƲ٪ȉɍɅɍƣȯȉ٪־ׁ
 
DIA DAS ELEIÇÕES (Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 1º) – 2º Turno

1. Data em que se realizará a votação do segundo turno das eleições, observando-se, 
em todas as localidades, o horário de Brasília-DF.

��¯-§Ü�!��ؚ٪para maior detalhamento das datas dos eventos eleitorais de 2022, vide a Lei nº 
ׇׇֿ٪ƫƲ٪ׂؙ־׃ׇؘ ؙׅ٪Ʋ٪ƇƤƲȷȷƲ٪ȉ٪ƤƇǳƲǾƫƈȯǛȉ٪ȉ˚ƤǛƇǳ٪ƫƇȷ٪ƲǳƲǛƧȧƲȷ٪ƫƲ٪׀׀־׀٪Ǿȉ٪ȷǛɅƲ٪ƫȉ٪½¯-ؘ
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8.1 INTRODUÇÃO 

 Com a edição da Resolução nº 7, de 14 de fevereiro de 2002, a Comissão de 
Ética Pública pretendeu, mediante explicitação de normas de conduta, permitir que 
autoridades exerçam a condição de cidadãos eleitores, podendo participar de atividades 
e eventos políticos, desde que cumpram adequadamente as diretrizes éticas, norma 
que permanece atual e aplicável nas eleições municipais que se aproximam.

٪ �٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƇ٪ƲɥǛƫƷǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȮɍƲؙ٪ǾƇ٪ƫƲǼȉƤȯƇƤǛƇ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇɅǛɥƇؙ٪ ǬƇǼƇǛȷ٪ȷƲȯǛƇ٪ ǳǝƤǛɅȉ٪
ǛǼȬƲƫǛȯ٪ Ƈ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƧƠȉ٪ƫƇȷ٪ ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲȷ٪ǾƇȷ٪ƫǛȷȬɍɅƇȷ٪ ƲǳƲǛɅȉȯƇǛȷؙ٪ Ƈ٪§ƲȷȉǳɍƧƠȉ٪ƫƲ˚ǾǛɍ٪
algumas condutas eticamente reprováveis a serem observadas pelas autoridades 
públicas submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, ainda 
quando não vedadas expressamente pela legislação eleitoral.

 É importante registrar que o objeto de análise da instância ética é a conduta do 
agente público diante dos padrões éticos e não com relação à legalidade ou ilegalidade 
da conduta praticada.

 Isto posto, eis abaixo o inteiro teor da norma, com as respectivas notas explicativas 
dos dispositivos nela contidos.

8.2 RESOLUÇÃO N° 7, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002 

 A Comissão de Ética Pública, com fundamento no art. 2°, inciso V, do Decreto de 
26 de maio de 1999, adota a presente resolução interpretativa do Código de Conduta 
da Alta Administração Federal, no que se refere à participação de autoridades públicas 
em eventos político-eleitorais. 

Art. 1° A autoridade pública vinculada ao Código de Conduta da Alta Administração 
Federal (CCAAF)1 poderá participar, na condição de cidadão-eleitor, de eventos de 
natureza político-eleitoral, tais como convenções e reuniões de partidos políticos, 
comícios e manifestações públicas autorizadas em lei.
 
  v�½ڑ�-â¤jU��½UÜڑ�ڑك�ƫǛȷȬȉȷǛɅǛɥȉڑƲǾǌƇɅǛɶƇڑȉڑƫǛȯƲǛɅȉڑƫƇڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑƫƲڑȬƇȯɅǛƤǛȬƇȯڑƫƲڑƲɥƲǾɅȉȷڑ
eleitorais, tais como convenções partidárias, reuniões políticas e outras manifestações públicas que 
não contrariem a lei. O importante é que essa participação se enquadre nos princípios éticos inerentes 
ao cargo ou função da autoridade.

1 Conforme o art. 2° do CCAAF, as normas deste se aplicam às seguintes autoridades públicas: (i) Ministros e Secretários 
de Estado; (ii) titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes 
de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível seis; e (iii) presidentes e diretores de agências nacionais, 
autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista.

8 ORIENTAÇÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA
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 Art. 2° A atividade político-eleitoral da autoridade não poderá resultar em 
prejuízo do exercício da função pública, nem implicar o uso de recursos, bens públicos 
de qualquer espécie ou de servidores a ela subordinados. 

  v�½ڑ� -â¤jU��½UÜڑك� ڑ� ǾȉȯǼƇڑ ȯƲȬȯȉƫɍɶڑ ƫǛȷȬȉȷǛɅǛɥȉڑ ǳƲǍƇǳڑ ƲɫǛȷɅƲǾɅƲڑل ƇȬǳǛƤƇǾƫȉ٧ȉڑ ƫƲڑ
ǼƇǾƲǛȯƇڑƲȷȬƲƤǝ˶ƤƇڑƙڑƇɅǛɥǛƫƇƫƲڑȬȉǳǝɅǛƤȉ٧ƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑى�ȷȷǛǼڑلƇڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑȬɎƣǳǛƤƇڑلȮɍƲڑȬȯƲɅƲǾƫƇڑȉɍڑǾƠȉڑȷƲڑ
candidatar a cargo eletivo, não poderá exercer tal atividade em prejuízo da função pública, como, por 
exemplo, durante o horário normal de expediente ou em detrimento de qualquer de suas obrigações 
funcionais.

  Da mesma forma, não poderá utilizar bens e serviços públicos de qualquer espécie, 
assim como servidores a ela subordinados. É o caso do uso de veículos, recursos de informática, serviços 
de reprodução ou de publicação de documentos, material de escritório, entre outros. Especial atenção 
ƫƲɥƲڑȷƲȯڑƫƇƫƇڑƙڑɥƲƫƇƧƠȉڑƇȉڑɍȷȉڑƫƲڑǌɍǾƤǛȉǾƈȯǛȉȷڑȷɍƣȉȯƫǛǾƇƫȉȷڑلƫƲǾɅȯȉڑȉɍڑǌȉȯƇڑƫȉڑƲɫȬƲƫǛƲǾɅƲڑȉ˶ƤǛƇǳڑل
em atividades político-eleitorais de interesse da autoridade. Cumpre esclarecer que esta norma não 
restringe a atividade político-eleitoral de interesse do próprio funcionário, nos limites da lei.

 Art. 3° A autoridade deverá abster-se de: 

 I - se valer de viagens de trabalho para participar de eventos político-eleitorais; 

  v�½ڑ�-â¤jU��½UÜڑ�ڑك�ƫǛȷȬȉȷǛɅǛɥȉڑȯƲƤȉǼƲǾƫƇڑȮɍƲڑƇڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑǾƠȉڑȷƲڑɥƇǳǕƇڑƫƲڑɥǛƇǍƲǼڑ
de trabalho para participar de eventos político-eleitorais. Trata-se de norma de ordem prática, pois 
seria muito difícil exercer algum controle sobre a segregação entre tais atividades e as inerentes ao 
cargo público. 

  Esta norma não impede que a autoridade que viajou por seus próprios meios para 
participar de evento político-eleitoral cumpra outros compromissos inerentes ao seu cargo ou função.

 UU٪ع٪ƲɫȬȉȯ٪ȬɍƣǳǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ƫǛɥƲȯǍƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉǼ٪ȉɍɅȯƇ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥƇ٪ǌƲƫƲȯƇǳ٪
ou criticar-lhe a honorabilidade e o desempenho funcional (artigos 11 e 12, inciso I, do 
CCAAF); 

  v�½ڑ�-â¤jU��½UÜڑ�ڑك�ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑǾƠȉڑƫƲɥƲڑƲɫȬȉȯڑȬɍƣǳǛƤƇǼƲǾɅƲڑȷɍƇȷڑƫǛɥƲȯǍƷǾƤǛƇȷڑƤȉǼڑ
outra autoridade administrativa federal, ou criticar-lhe a honorabilidade ou o desempenho funcional. 
vƠȉڑȷƲڑɅȯƇɅƇڑƫƲڑƤƲǾȷɍȯƇȯڑȉڑƫǛȯƲǛɅȉڑƫƲڑƤȯǝɅǛƤƇڑلƫƲڑǼȉƫȉڑǍƲȯƇǳڑلǼƇȷڑƫƲڑƇƫƲȮɍƈ٧ǳȉڑƇȉڑǌƇɅȉڑƫƲڑȮɍƲڑلƇ˶ǾƇǳڑل
a autoridade exerce um cargo de livre nomeação na administração e está vinculada a deveres de 
˶ƫƲǳǛƫƇƫƲڑƲڑƤȉǾ˶ƇǾƧƇى

 III - exercer, formal ou informalmente, função de administrador de campanha 
eleitoral. 
  v�½ڑ� -â¤jU��½UÜڑك� ڑ� ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑ ǾƠȉڑ ȬȉƫƲȯƈڑ ƇƤƲǛɅƇȯڑ ƲǾƤƇȯǍȉڑ ƫƲڑ ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƫȉȯڑ ƫƲڑ
ƤƇǼȬƇǾǕƇڑ ƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑل ƫǛƇǾɅƲڑ ƫƇڑ ƫǛ˶ƤɍǳƫƇƫƲڑ ƫƲڑ ƤȉǼȬƇɅǛƣǛǳǛɶƇȯڑ ƲȷȷƇڑ ƇɅǛɥǛƫƇƫƲڑ ƤȉǼڑ ȷɍƇȷڑ ƇɅȯǛƣɍǛƧȧƲȷڑ
funcionais. Não haverá restrição se a autoridade se licenciar do cargo, sem vencimentos.

 Art. 4° Nos eventos político-eleitorais de que participar, a autoridade não poderá 
fazer promessa, ainda que de forma implícita, cujo cumprimento dependa do cargo 
público que esteja exercendo, tais como realização de obras, liberação de recursos e 
nomeação para cargos ou empregos.
 
  v�½ڑ� -â¤jU��½UÜڑك� ڑ. ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳڑ ȮɍƲڑ Ƈڑ ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑ ǾƠȉڑ ǌƇƧƇڑ ȬȯȉǼƲȷȷƇڑل ƫƲڑ ǌȉȯǼƇڑ
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explícita ou implícita, cujo cumprimento dependa do uso do cargo público, como realização de obras, 
liberação de recursos e nomeação para cargo ou emprego. Essa restrição decorre da necessidade de 
ȷƲڑǼƇǾɅƲȯڑƇڑƫǛǍǾǛƫƇƫƲڑƫƇڑǌɍǾƧƠȉڑȬɎƣǳǛƤƇڑƲڑƫƲڑȷƲڑƫƲǼȉǾȷɅȯƇȯڑȯƲȷȬƲǛɅȉڑƙڑȷȉƤǛƲƫƇƫƲڑƲڑƇȉڑƲǳƲǛɅȉȯى

 Art. 5° A autoridade, a partir do momento em que manifestar de forma pública 
a intenção de candidatar-se a cargo eletivo, não poderá praticar ato de gestão do qual 
resulte privilégio para pessoa física ou entidade, pública ou privada, situada em sua 
base eleitoral ou de seus familiares. 

  v�½ڑ�-â¤jU��½UÜڑ�ڑك�ǳƲǛڑǬƈڑƫƲɅƲȯǼǛǾƇڑȮɍƲڑƇڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑȮɍƲڑȬȯƲɅƲǾƫƇڑȷƲڑƤƇǾƫǛƫƇɅƇȯڑƇڑ
cargo eletivo peça exoneração até seis meses antes da respectiva eleição. Porém, se ela antes disso 
manifestar publicamente sua pretensão eleitoral, não poderá mais praticar ato de gestão que resulte 
em algum tipo de privilégio para qualquer pessoa ou entidade que esteja em sua base eleitoral. É 
importante enfatizar que se trata apenas de ato que gere privilégio, e não atos normais de gestão.

 Art. 6° Para prevenir-se de situação que possa suscitar dúvidas quanto à sua 
conduta ética e ao cumprimento das normas estabelecidas pelo CCAAF, a autoridade 
deverá consignar em agenda de trabalho de acesso público: 

٪ U٪ع٪ƇɍƫǛƷǾƤǛƇȷ٪ƤȉǾƤƲƫǛƫƇȷؙ٪ƤȉǼ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪ȷȉƣȯƲ٪ȷƲɍȷ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉȷؙ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾɅƲȷ٪Ʋ٪
resultados, as quais deverão ser registradas por servidor do órgão ou entidade por ela 
designado para acompanhar a reunião; 

 II - eventos político-eleitorais de que participe, informando as condições de 
ǳȉǍǝȷɅǛƤƇ٪Ʋ٪˚ǾƇǾƤƲǛȯƇȷ٪ƫƇ٪ȷɍƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƧƠȉؘ٪

  v�½ڑ�-â¤jU��½UÜڑك�%ɍȯƇǾɅƲڑȉڑȬƲȯǝȉƫȉڑȬȯƳ٧ƲǳƲǛɅȉȯƇǳڑلƇڑƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑƫƲɥƲڑɅȉǼƇȯڑƤƇɍɅƲǳƇȷڑ
ƲȷȬƲƤǝ˶ƤƇȷڑȬƇȯƇڑȮɍƲڑȷƲɍȷڑƤȉǾɅƇɅȉȷڑǌɍǾƤǛȉǾƇǛȷڑƤȉǼڑɅƲȯƤƲǛȯȉȷڑǾƠȉڑȷƲڑƤȉǾǌɍǾƫƇǼڑƤȉǼڑȷɍƇȷڑƇɅǛɥǛƫƇƫƲȷڑ
político-eleitorais. A forma adequada é fazer-se acompanhar de outro servidor em audiências, o qual 
fará o registro dos participantes e dos assuntos tratados na agenda de trabalho da autoridade.

  O mesmo procedimento de registro em agenda deve ser adotado com relação aos 
compromissos político-eleitorais da autoridade. E, ambos os casos os registros são de acesso público, 
sendo recomendável também que a agenda seja divulgada pela Internet.

 �ȯɅؘ٪ׅۈ٪OƇɥƲǾƫȉ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˛ǛɅȉ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƲȷȷƲ٪ƲǾɅȯƲ٪Ƈ٪ƇɅǛɥǛƫƇƫƲ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉع
eleitoral e a função pública, a autoridade deverá abster-se de participar daquela 
atividade ou requerer seu afastamento do cargo.

  v�½ڑ�-â¤jU��½UÜڑك�¯ƲڑȬȉȯڑȮɍƇǳȮɍƲȯڑǼȉɅǛɥȉڑ ȷƲڑ ɥƲȯǛ˶ƤƇȯڑƇڑȬȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲڑƫƲڑƤȉǾ˷ǛɅȉڑƫƲڑ
interesse entre a atividade político-eleitoral e a função pública, a autoridade deverá escolher entre 
abster-se de participar daquela atividade ou requerer o seu afastamento do cargo.

 Art. 8° Em caso de dúvida, a autoridade poderá consultar a Comissão de Ética 
Pública. 

  v�½ڑ� -â¤jU��½UÜڑك� ڑ� �ȉǼǛȷȷƠȉڑ ƫƲڑ .ɅǛƤƇڑ ¤ɎƣǳǛƤƇڑ ƲȷƤǳƇȯƲƤƲȯƈڑ Ƈȷڑ ƫɎɥǛƫƇȷڑ ȮɍƲڑ
eventualmente surjam na efetiva aplicação das normas.
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 �ȉǼ٪ǛǾɅɍǛɅȉ٪ƫƲ٪ȷɍƣȷǛƫǛƇȯ٪Ƈ٪ɅȉǼƇƫƇ٪ƫƲ٪ƫƲƤǛȷȧƲȷ٪Ȭȉȯ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƇȷ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲȷ٪ǾƇ٪
ȷƲƇȯƇ٪ƳɅǛƤȉعƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪ȉ٪ƤȉǳƲǍǛƇƫȉ٪ƲǳƇƣȉȯȉɍؙ٪ƇǛǾƫƇؙ٪ȷȉƣ٪ǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪ȬƲȯǍɍǾɅƇȷ٪Ʋ٪ȯƲȷȬȉȷɅƇȷؙ٪
ǛɅƲǼ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ȷȉƣȯƲ٪ȉ٪ɅƲǼƇؘ٪٪-ȷȷƇȷ٪Ʋ٪ȉɍɅȯƇȷ٪ǛǾǌȉȯǼƇƧȧƲȷ٪٪٪ȬȉƫƲȯƠȉ٪ȷƲȯ٪ȉƣɅǛƫƇȷ٪ȬƲǳȉ٪
ȷǝɅǛȉ٪ƲǳƲɅȯȌǾǛƤȉؚ٪٪https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/cep

8.3 DECISÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA

 ¤ȉȷȷǛƣǛǳǛƫƇƫƲ٪ƫƲ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇȯ٪ ȷƲȯɥǛƫȉȯ٪ ƤƇǾƫǛƫƇɅȉ٪ Ƈ٪ ƤƇȯǍȉ٪ƲǳƲɅǛɥȉ٪ Ʋ٪ ƤɍǛƫƇƫȉȷ٪
ǾƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƧƠȉؚ٪(1) (...)ن No caso de receber denúncia relativa a servidor público que 
esteja concorrendo a cargo eletivo, pode-se abrir processos para apurar a denúncia? 
ڑƇǾɅǛƳɅǛƤƇڑƤȉǾƫɍɅƇڑƫƲڑǛǾɥƲȷɅǛǍƇƧƠȉڑƙڑȉƣȷɅƈƤɍǳȉڑƳڑǾƠȉڑƲǳƲɅǛɥȉڑƤƇȯǍȉڑƇڑƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇڑ�
imputada ao servidor público. Se além dos limites éticos, a conduta denunciada 
concretizar outros ilícitos, de ordem civil, criminal, administrativo e mesmo eleitoral, a 
Comissão de Ética representará ao órgão competente para apuração, sem prejuízo 
das medidas de sua competência. (Decreto nº 6.029/2007, art. 17). Logo, a resposta 
Ƴڑ Ƈ˶ȯǼƇɅǛɥƇڑل ȯƲƤȉǼƲǾƫƇǾƫȉ٧ȷƲڑ ȉڑ ƲȷɅɍƫȉڑ ƫƇڑ §ƲȷȉǳɍƧƠȉڑ �ڑ§¤ُ¤- ǾҀڑ ڑىٳםככםُעכ ڑٜםٛٲ
No caso de processos pré-existentes, ainda não avaliados pela COET, tendo como 
denunciado, servidor público que esteja concorrendo a cargo eletivo, pode-se apurar 
a denúncia? Se o processo encontra-se em tramitação, não há que suspendê-lo só 
porque o servidor denunciado obteve a chancela de partido político para disputar a 
preferência do eleitorado. A Comissão cuidará apenas para que a investigação não 
adquira coloração partidária nem se transforme em palco de disputa eleitoral dentro 
do órgão público. Para tanto, observará, com especial cautela, o caráter reservado 
do procedimento.” (Protocolo nº 21.123/2014. Relator: Ministro Horácio Raymundo de 
Senna Pires. 145ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Pública, realizada no dia 19 
de maio de 2014).

  -ɫȬȉȷǛƧƠȉ٪ ƫƲ٪ ȉȬǛǾǛȧƲȷ٪ ƲǼ٪ ȬȯȉƤƲȷȷȉȷ٪ ƲǳƲǛɅȉȯƇǛȷؚ٪ “(...) Com efeito, há que se 
notar que, em processos eleitorais, é saudável que os candidatos exponham suas 
opiniões sobre os procedimentos administrativos diversos, até mesmo para que tenha 
uma clareza de posições frente a seu eleitorado. Tal garantia deve prevalecer, desde 
que mantidos os parâmetros de urbanidade e cordialidade exigidos dos servidores 
públicos federais.” (Protocolo nº 25.226/2015. Relator: Dr. Mauro de Azevedo Menezes. 
159ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética Pública, realizada no dia 28 de julho de 
2015)

  ¤ȯǛǾƤǝȬǛȉ٪ ƫƇ٪ ǼȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ Ʋ٪ ƳɅǛƤƇ٪ ƫƇȷ٪ ƤȉǾƫɍɅƇȷ٪ ƫȉȷ٪ ƇǍƲǾɅƲȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷؚ “(...) 
Desde que o princípio da moralidade foi elevado ao patamar constitucional, ‘como 
um daqueles a que todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, devem obedecer no exercício de suas atividades administrativas’, a ética 
passou a gozar de status jurídico e interessar diretamente ao Estado, posicionando-se 
no ‘centro das considerações jurídicas da conduta humana’ (palavras do Presidente 
Américo Lacombe, na apresentação do CCAAF)” (Protocolo nº 26.318/2015. Relator: 
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires. 160ª Reunião Ordinária da Comissão de 
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Ética Pública, realizada no dia 31 de agosto de 2015).

٪ ¤ȯǛǾƤǝȬǛȉ٪ ƫƇ٪ ǼȉȯƇǳǛƫƇƫƲ٪ Ʋ٪ ƳɅǛƤƇ٪ ƫƇȷ٪ ƤȉǾƫɍɅƇȷ٪ ƫȉȷ٪ ƇǍƲǾɅƲȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷؚ٪ “(...) 
Desde que o princípio da moralidade foi elevado ao patamar constitucional, ‘como 
um daqueles a que todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, devem obedecer no exercício de suas atividades administrativas’, a ética 
passou a gozar de status jurídico e interessar diretamente ao Estado, posicionando-se 
no ‘centro das considerações jurídicas da conduta humana’ (palavras do Presidente 
Américo Lacombe, na apresentação do CCAAF)” (Protocolo nº 26.318/2015. Relator: 
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires. 160ª Reunião Ordinária da Comissão de 
Ética Pública, realizada no dia 31 de agosto de 2015).

 ¤ƇǳƲȷɅȯƇ٪ǼǛǾǛȷɅȯƇƫƇ٪ ƤȉǼ٪Ƈ٪ȬȯƲȷƲǾƧƇ٪ƫƲ٪ȬȯƳعƤƇǾƫǛƫƇɅȉؚ٪ “(...) a palestra teve 
ƤȉǼȉڑ ȉƣǬƲɅǛɥȉڑǼƇɅƳȯǛƇڑ ɅƳƤǾǛƤƇڑل ƫƇڑ ƈȯƲƇڑ ƫƲڑ ƲɫȬƲȯɅǛȷƲڑ Ȭȯȉ˶ȷȷǛȉǾƇǳڑ Ʋڑ ƇƤƇƫƷǼǛƤƇڑ ƫƇڑ
ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲڑل ƙڑ ȮɍƇǳڑ ȷƲڑ ƫƲƫǛƤƇڑ Ǖƈڑ ƫƳƤƇƫƇȷڑل ǛǾƫƲȬƲǾƫƲǾɅƲǼƲǾɅƲڑ ƫƲڑ ƤȉǾɅǛǾǍƷǾƤǛƇȷڑ
eleitorais. Não é possível, portanto, atribuir caráter político-partidário ao evento e, 
menos ainda, ao tema da palestra ministrada, o que não se altera pela presença 
circunstancial de pré-candidato na plateia, nem pelo convite que lhe dirigiu na 
ocasião” (Processo nº 00191.000217/2018-57. Relator: Dr. Erick Bill Vidigal. 208ª Reunião 
Ordinária da Comissão de Ética Pública, realizada no dia 20 de agosto de 2019) 
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9 DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS ACERCA DA CARTILHA

 Dúvidas ou esclarecimentos sobre os assuntos abordados pela presente cartilha 
deverão ser encaminhados:

 I - ao órgão de assessoramento jurídico da entidade ou do órgão público federal, 
no qual o agente público esteja em exercício, no que concerne a questionamentos de 
ordem jurídica;
 
٪ UU٪ ٪ع ƙȷ٪ ƤȉǼǛȷȷȧƲȷ٪ ƫƲ٪ ƳɅǛƤƇ٪ ȉɍ٪ ƙ٪ �ȉǼǛȷȷƠȉ٪ ƫƲ٪ .ɅǛƤƇ٪ ¤ɎƣǳǛƤƇ٪ ƫƇ٪ ¤ȯƲȷǛƫƷǾƤǛƇ٪
da República (CEP), no que se refere à orientação e aconselhamento sobre a ética 
Ȭȯȉ˚ȷȷǛȉǾƇǳ٪ƫȉȷ٪ƇǍƲǾɅƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ƲǼ٪ȬƲȯǝȉƫȉ٪ȬȯƳعƲǳƲǛɅȉȯƇǳ٪Ʋ٪ƲǳƲǛɅȉȯƇǳؙ٪ȷƲǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ƙ٪�-¤٪
cabe a orientação e aconselhamento das autoridades públicas vinculadas ao Código 
de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF)1 ; ou

 III - à Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações 
(SECOM/MCOM), no que se refere a orientações relacionadas às ações de publicidade 
das entidades e órgãos públicos integrantes do Poder Executivo federal.

��¯-§Ü�!��ؚ٪dúvidas jurídicas relevantes e de repercussão geral das entidades e órgãos integrantes 
do Poder Executivo federal ou posicionamentos divergentes entre órgãos de assessoramento 
jurídico poderão ser encaminhadas pelo titular da entidade ou órgão público federal ao órgão 
central da Advocacia-Geral da União.

1  Conforme o art. 2° do CCAAF, as normas deste se aplicam às seguintes autoridades públicas: (i) Ministros e Secretários 
de Estado; (ii) titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes 
de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível seis; e (iii) presidentes e diretores de agências nacionais, 
autarquias, inclusive as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista.






