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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá – PGE/AP, elaborou a presente cartilha com o objetivo de 
nortear a atuação dos servidores e gestores da Administração Pública do Estado do Amapá no corrente ano de 
eleições municipais, de maneira a compatibilizar a atuação estatal à legislação eleitoral, em especial as 
condutas vedadas aos seus gestores conforme dispõe a Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições), Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e a Lei Federal nº 4.737/65 (Código 
Eleitoral), bem como as Resoluções nº 23.606/2019, 23.610/201 do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que 
tratam respectivamente do calendário eleitoral e condutas ilícitas. 

O objetivo do presente manual, todavia, não é tratar o assunto de maneira exaustiva, mas de forma 
clara e objetiva apresentar as restrições da legislação eleitoral aos Servidores e Agentes Públicos Estaduais 
durante o período eleitoral, e com isso facilitar-lhes a consulta  quanto às condutas que lhes são vedadas 
durante esse período ao exercer suas funções nos diversos órgãos da Administração Pública Estadual, 
garantindo a lisura de seus atos e a efetividade dos princípios que regem a Administração Pública, em 
especial, a legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa. 

Por fim, cumpre esclarecer que eventuais dúvidas quanto às situações não contempladas nesta cartilha, 
poderão ser realizadas mediante consulta a esta Procuradoria Geral do Estado que é o órgão responsável pelas 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Estadual, bem como instituição 
essencial à legalidade dos atos da Administração Pública nos termos dos arts. 2º e 4º da Lei Complementar 
0089/2015. 

E, para finalizar, trouxemos os novos prazos estabelecidos pela EC 107, de 03.07.2020, que alterou as 
datas das eleições municipais, e consequentemente os prazos das condutas vedadas e as restrições aos 
Servidores e Agentes Públicos Estaduais durante o período eleitoral, em razão da Pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).  

 

 
                                                                                                                   NARSON DE SÁ GALENO 

Procurador-Geral do Estado do Amapá. 
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II– CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS  
 
II.1. Agentes Públicos: 
  

Antes de adentrar especificamente nas condutas vedadas aos agentes públicos, é importante esclarecer 
quem são esses indivíduos. Assim, consoante dispõe o § 1º do art. 73 da Lei n. 9.504/97, são Agentes 
Públicos: 

 Os agentes Políticos (Presidente e Vice-Presidente da República, Senadores e Deputados 
Federais, Governadores e Vice-Governadores de Estado ou do Distrito Federal, Deputados 
Estaduais ou Distrital, Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais, Vereadores, Ministros de Estado, 
Secretários de Estado e do Distrito Federal, Secretários Municipais, etc.); 

 Os Servidores públicos de provimento efetivo e 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 (autarquia e 
fundações), empresa pública ou sociedade de economia mista; 

 Os Agentes Honoríficos (mesários, recrutas do serviço militar obrigatório etc.); 

 Os gestores de negócios públicos; 

 Os estagiários; 

 Prestadores terceirizados de serviço, concessionários ou permissionários de serviços públicos e 
delegados de função ou ofício público. 

Agente Público, portanto, são todas as pessoas que exercem, mesmo 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 e 
indireta.  
 
II.2. Breves considerações às proibições dos Agentes Públicos em ano eleitoral: 
 
 A Lei nº 9.504/1997 estabelece normas para as eleições e indica as condutas vedadas. Tem por 

objetivo assegurar a lisura antes e durante o pleito eleitoral com imposição de restrições que impeçam a 

interferência da máquina pública no processo eleitoral, cabendo aos Agentes Públicos algumas providências e 

cuidados a serem observados no exercício de suas funções. 

É importante ressaltar, que as condutas vedadas pela Lei nº 9.504/97 constituem infração eleitoral, 

em sentido amplo, de natureza político-administrativa, podendo acarretar a aplicação de sanções, tais 

como, suspensão imediata da conduta vedada, aplicação de multa, entre outras, ainda que não haja 

potencialidade lesiva apta a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições. Neste sentido assim 
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se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral “para que haja a configuração das condutas vedadas prescritas 

no art. 73 da Lei nº 9.504/9, basta que haja 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”, (REspe nº 45.060, Acórdão de 26/09/2013, relatora Ministra Laurita Hilário Vaz). 

Diferentemente, nas condutas previstas nos incisos I e IV também do art. 73 da Lei nº 9.504/97, o 

TSE se  pronunciou dizendo que é necessário que a conduta seja praticada com caráter eleitoreiro ou de 

forma a beneficiar candidato, partido político ou coligação. Ausente o benefício eleitoral, não se configura 

a quebra de igualdade ou a conduta vedada (Respe nº 326.725, Acórdão de 29/03/2012, relator Ministro 

Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira). 

Não é demais alertar, que além das hipóteses expressamente previstas na Lei das Eleições, a Justiça 

Eleitoral também tem competência para analisar e punir casos que em que possa entender ter havido abuso do 

poder de autoridade. Assim, atos de governo, em determinadas hipóteses e formas, também poderão, mesmo 

que legais, ser entendidos como abusivos se, de algum modo, puderem ser associados como benefício a certo 

candidato, partido político ou coligação.  

Neste cenário, durante este período de eleições municipais, os Agentes Públicos ainda que pertencentes 

ao Poder Público Estadual, deverão avaliar se os trabalhos desenvolvidos e/ou condutas praticadas afetam de 

algum modo a igualdade de oportunidade dos candidatos, ferindo o princípio da impessoalidade e 

caracterizando abuso de autoridade, com as consequências punitivas incidentes, inclusive no âmbito penal, 

conforme o caso. 

 
II.3. Das condutas vedadas aos Agentes Públicos no período eleitoral: 

 
A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá optou por elencar neste manual informativo apenas os 

dispositivos legais que possam de alguma forma, ensejar dúvida quanto às restrições impostas durante este 

período, com maior destaque àqueles que, em abstrato, possuam maior correlação com as atividades da 

Administração Pública Estadual, bem como aos que possam acarretar dúvida de interpretação, seja por 

redação obscura/contraditória, seja pela complexidade do tema versado, a fim de afastar a possibilidade de 

desvio involuntário de conduta que possa ofender o que dispõe a legislação sob enfoque. 

As condutas vedadas aos Agentes Públicos durante o período eleitoral, em sua maioria estão 

disciplinadas no art. 73 da Lei nº 9.504/97,  cuja redação estabelece: 
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;  

De acordo com § 2º do dispositivo em análise, esta vedação do inciso I: “não se aplica ao uso, em 

campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, 

em campanha, pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e 

Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para 

realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter 

de ato público”. 

 
ATENÇÃO: A proibição possui vigência em todos os anos, principalmente no ano eleitoral, e também 

alcança os bens das pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração, como as fundações 

públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, independentemente se a 

Administração Pública é proprietária, possuidora, detentora, depositária ou locatária do bem. 

 
EXEMPLOS PRÁTICOS: realização de comício em bem imóvel pertencente ao ente Estatal, utilização de 

veículo oficial  para transportar material de campanha eleitoral; cessão de repartição pública estadual para 

atividade de campanha eleitoral; utilização de bens públicos estaduais para fazer propaganda eleitoral de 

candidato. 

EXCEÇÕES: Cessão ou uso de instalações - inclusive os móveis que as guarnecem - do poder público, para a 

realização de convenção partidária. 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as 
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. 
ATENÇÃO: A vedação não está limitada ao período eleitoral, sendo aplicável a qualquer momento. 
EXEMPLOS PRÁTICOS: uso de transporte oficial para locomoção a evento eleitoral, uso de gráfica oficial, 
remessa de correspondência com conotação de propaganda eleitoral etc. 
 

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou 
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, 
partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado 
estiver licenciado. 
 
ATENÇÃO: a proibição também alcança os ocupantes de cargos comissionados e não está limitada ao 

período eleitoral nem a circunscrição do pleito, pois independentemente da espécie de eleição a ser realizada – 
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municipal ou geral – incide essa vedação de conduta, não sendo permitido ao Ente, a partir de 01 de janeiro de 

2020 que seus servidores e empregados (Administração Direta e Indireta) sejam cedidos ou prestem serviços, 

no horário do expediente, a candidatos, partidos ou coligações. Recomenda-se que se oriente os servidores  

para não realizarem nenhum tipo de propaganda eleitoral dentro do local de trabalho, durante o horário de 

expediente.  

 

E quanto aos agentes políticos e servidores ocupantes de cargo em comissão, em relação aos quais pode haver 

o extravasamento do horário de expediente normal, se participarem de campanha eleitoral de candidato, 

partido político ou coligação, não devem fazê-lo quando estiverem no exercício do cargo público, nem se 

identificando como agentes públicos. 

 
EXEMPLOS PRÁTICOS: Agente liberado para prestar serviço em comitês de campanha eleitoral, em 

horário de expediente ou fazendo propaganda eleitoral dentro do órgão que exerce suas funções, durante o 

expediente. 

 

EXCEÇÃO: a vedação não alcança os agentes devidamente licenciados, fora da jornada de trabalho ou em 

gozo de férias, desde que não sejam obrigados, ameaçados ou constrangidos a prestar o serviço de propaganda 

a partido ou candidato. 

 
 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de 
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público; 

Essa proibição incide em todos os anos, em especial no ano eleitoral, sendo no mesmo sentido da 

vedação em comento, o §10, do ar.73, da Lei 9.504/1997, in verbis: 

§10.“No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, 
casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e 
administrativa”. 

O dispositivo tem ampla incidência, sendo abordado também no art.24, inciso II, da Lei 9.504/1997, in 

verbis:  

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou 
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:  
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[...]II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos 
provenientes do Poder Público; 
ATENÇÃO: De acordo com 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.(...)” (Acórdão nº 

21.320, de 09.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos 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 a favor de candidato. 

EXEMPLOS PRÁTICOS: Agente Público permitindo ou distribuindo brindes ou benefícios, custeados pelo 

erário público, para promoção de candidato ou partido político. 

 
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 

vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a 
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 

 
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 

confiança; 
 
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos 

de Contas e dos órgãos da Presidência da República; 
 
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; 
 
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços 

públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 
 
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários 
 

ATENÇÃO: A vedação somente é valida na circunscrição do pleito, e durante o período de três meses que 

antecedem à eleição até a posse dos eleitos, ressalvadas as hipóteses contidas nas alíneas “a” a “e”. 

 

O inciso VI do art. 73 da Lei n. 9.504/97 também traz outras vedações aos agentes públicos em período 

eleitoral nos três meses anteriores ao pleito, senão vejamos: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito:  
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados 

aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir 
obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma 
prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública; 
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b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, 
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de 
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo 
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções 
de governo. 

Aqui é importante destacar as ressalvas contidas em seu  § 3º, segundo o qual: “As vedações do inciso 

VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos 

estejam em disputa na eleição”. 

ATENÇÃO: Essas restrições se aplicam a partir de três meses até a data do pleito. 

 em relação à vedação da alínea “a”, o Município não receberá recursos advindos de 

transferência voluntária do Estado e da União, salvo se houver obrigação formal preexistente 

para a execução de obra ou serviço em andamento; com cronograma prefixado; para atender 

situações de emergência e calamidade pública (os três requisitos devem estar presentes). 

 Excetua-se a vedação prevista na alínea “b” a publicidade destinada a atender grave e urgente 

necessidade pública. 

 Quanto a alínea “c”, os agentes públicos estaduais, neste ano de eleições municipais, devem ter 

cautela na prática da referida conduta, para não infringir o § 1º do art. 37 da Constituição, que 

veda a promoção de autoridades ou servidores públicos em publicidade oficial, ou para não 

fazer propaganda a favor de candidato ou partido político, sob pena de configurar abuso de 

poder. 

EXCEÇÃO: No caso da alínea “a” estão ressalvados apenas os recursos destinados a cumprir obrigação 

formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os 

destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. 

OBSERVAÇÃO: O TSE veda a possibilidade de liberar recursos para os municípios que não mais se 

encontram em situação de emergência ou estado de calamidade, mesmo que ainda necessitem de apoio para 

mitigar os danos decorrentes dos eventos adversos que deram causa à situação de emergência ou ao estado de 

calamidade (Resolução nº 21.908, de 31/08/2004, relator Ministro Francisco Peçanha Martins). Assim, sugere-

se a inclusão de cláusula expressa nas minutas dos convênios celebrados com os Municípios, de modo a dispor 

sobre a não transferência de recursos durante os três meses que antecedem à eleição. 
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Cabe alertar que a publicidade governamental, enquanto direito à informação, deve ser observada, 

inclusive durante as eleições, desde que respeitado o princípio da impessoalidade e demais limitações legais e 

constitucionais, conforme o caso, pois o não cumprimento do direito constitucional de informação pode 

também configurar abuso de autoridade pelo uso da máquina pública para favorecimento de candidato ou 

partido político, com as implicações legais decorrentes, além de ofensa a ditames do Estado Democrático de 

Direito. 

VII - 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 semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito; 

Apesar do dispositivo não aparentar efeito prático no âmbito dos órgãos e Entes Estaduais, recomenda-

se que os agentes públicos guiem suas atuações, incluindo a quantidade de publicidade das matérias de sua 

competência, com base no princípio da legalidade e da impessoalidade, devendo toda conduta ser previamente 

avaliada segundo o potencial de afetar ou não a igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições 

municipais.  

Além disso, a vedação objetiva evitar a concessão de benefícios pela adesão a determinada candidatura 

ou a punição de servidores pelo não engajamento. 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que 
exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do 
prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 

O dispositivo é voltado para os servidores das carreiras da circunscrição do pleito, o que, 

aparentemente, não se aplica aos Agentes Públicos Estaduais, nas eleições municipais. Todavia, atos de 

governo, em determinadas hipóteses e formas, também poderão, mesmo que legais, ser entendidos como 

abusivos se, de algum modo, puderem ser associados como benefício a certo candidato, partido político ou 

coligação. 

Vencidas as considerações mais relevantes acerca das vedações impostas aos Agentes Públicos em ano 

eleitoral, é importante também que os Agentes se atenham as penalidades da lei quanto ao descumprimento 

das condutas vedadas previstas no art.73 da lei 9.504/97 , in verbis: 

§ 4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta 
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR. 

§ 5º. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do 
disposto no § 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do 
diploma. 

§ 6º. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. 
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§ 7º. As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a 
que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele 
diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III. 

§ 8º. Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos 
partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 

§ 9º. Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) 
oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que 
originaram as multas. 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício 
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução 
financeira e administrativa. 

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por 
entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. 

§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. 

§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a 
contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. 
 
III. RESOLUÇÕES DO TSE REFERENTES AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020: 
 

Além do disposto na Lei nº 9.506/97, o TSE também editou varias resoluções que trazem orientações 

referentes ao período eleitoral do corrente ano, das quais merecem destaque: 

III.1. Resolução do TSE nº 23.606, de 17 de dezembro de 2019. 
Trata do Calendário Eleitoral referente às Eleições de 2020. 

Através da Emenda Constitucional nº 107, de 02 de julho de 2020, as eleições municipais foram 

adiadas. Assim, é importante aguardar nova manifestação do Tribunal Superior Eleitoral - TSE a fim de 

verificar como ficará o novo calendário, haja vista que a própria emenda já cria disposições temporais 

especificas.  

 
III.2. Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019. 

Estabelece normas sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e 

sobre a prestação de contas nas eleições. 

 
III.3.  Resolução do TSE nº 23.608, de 18 de dezembro de 2019. 

Dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei federal nº 

9.504/97 para as eleições. 
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III.4.  Resolução do TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019. 
 

Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em 

campanha eleitoral nas eleições.  

 
III.5. Resolução do TSE nº 23.611, de 19 de dezembro de 2019. 
 

Dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2020. 
 

IV. DUVIDAS FREQUENTES SOBRE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL. 
 

1. Que tipo de transferência voluntária a lei veda aos Estados  repassar aos Municípios? 
 

Os recursos oriundos de operação de crédito contraídos pelo Estado. 

Nos termos do § 4º do art. 11 da Lei Federal nº 4.320/1964, estes recursos são classificados como 

receitas de capital, que não passam por um regime legal rígido de garantia de recursos, como ocorre com as 

transferências obrigatórias, garantidas por disposições constitucionais.  

Assim, se o Estado repassa aos Municípios recursos que obteve com operação de crédito, está 

entregando recursos de capital que não decorrem de determinação constitucional ou legal, conforme previsto 

no caput do art. 25 da LRF, incidindo assim a vedação do art. 73, VI, “a”, da Lei Federal nº 9.504/1997. 

ATENÇÃO: Nem todas as transferências voluntárias são vedadas, é possível a realização de 

transferências voluntárias de recursos nos seguintes casos: 

 a) Cumulativamente: 

  1. cumprir obrigação formal preexistente  
2. para execução de obra ou serviço em andamento e  
3. com cronograma prefixado;  

 b) Atender situações de emergência; 
  

 c) atender situações de calamidade pública 

 
2. É vedada a transferência voluntária de recursos do Estado a entidades privadas sem fins 

lucrativos, durante o ano eleitoral?  
 

Não, desde que não se configure distribuição gratuita de valores, devendo haver contrapartida 

substancial (não irrisória) da entidade privada sem fins lucrativos.  
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3. É vedada a celebração de novos convênios financeiros, ou o seu aditamento no período 
eleitoral? 

 
 Não há vedação expressa. Todavia, não é recomendável que estes sejam celebrados nos três 

meses que antecedem o pleito, mesmo que a entrega dos recursos seja realizada após as eleições. 

  

Também não se mostra crível aditar convênios em andamento, se estes implicarem em aditivo de valor. 

Importante ressaltar que de acordo com o TSE, a assinatura e a divulgação de convênio entre entes da 

Federação para favorecer candidato configura abuso do poder político e econômico. Precedente TSE: Acórdão 

de 03/03/2009 no RECED nº 671, Rel Min. Eros Grau. 

 
4. É possível que as entidades privadas sem fins lucrativos nominalmente vinculados ou 

mantidas por candidato realizem convênios com o Estado em ano eleitoral?  

Não, a proibição abrange inclusive os programas sociais já autorizados em lei e que já estejam em 

execução orçamentária no exercício anterior. Precedentes TSE: Resolução nº 23.606/2019; Recurso Especial 

Eleitoral nº 39306; Recurso Ordinário Eleitoral nº 244002; Recurso Especial Eleitoral nº 39792. 

Nos termos do art. 73, § 11, da Lei Federal nº 9.504/97, a conduta é vedada durante todo o ano 

eleitoral, e começou a valer a partir de 01/01/2020. 

 
5. É  vedada a cessão de uso, no período eleitoral? 

 
Não, a menos que esta cessão ou o uso de bens públicos móveis e imóveis seja de forma evidente e 

intencionalmente para beneficiar candidato ou partido politico ou coligação. 

Além disso, a vedação não alcança os bens de uso comum. 

 
6. O que caracteriza propaganda institucional? 

Propaganda institucional é aquela que visa promover atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos e entidades públicos, e encontra-se expressamente vedada pelo § 1º do art. 37 da CF. É caracterizada 

pelo seu conteúdo, autorização de agente público e o custeio estatal para sua produção e divulgação, não 

importando o meio de divulgação.  

A proibição aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em 

disputa na eleição, nos termos do art. 73, VI, b, § 3º, da Lei Federal nº 9.504/1997, todavia, essa regra de 
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circunscrição do pleito não tem natureza absoluta e não autoriza publicidade em benefício de candidato de 

circunscrição diversa. 

Na prática significa dizer que o Estado não pode veicular propaganda institucional que de qualquer 

modo possa beneficiar candidatos aos cargos em disputa (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador).  

 
7. O Governo poderá fazer inaugurações no período eleitoral?  

Sim, não há qualquer óbice legal, todavia, é vedada a participação de candidatos às eleições municipais 

nas inaugurações de obras públicas nos três meses que  antecedem o pleito eleitoral. 

Ressalta-se que no trimestre anterior ao pleito, é vedada a manutenção de placas, em obras públicas, 

que possuam expressões ou símbolos identificadores da administração de candidato, mesmo que tenham sido 

afixadas antes de referido período. 

 
8. É permitido na placa de inauguração de obra pública a logo e/ou nome do Gestor Público 

Estadual ou Municipal? 

Não, pois qualquer publicidade que caracterize promoção pessoal de autoridade é vedada 

expressamente pelo §1º, art. 37da CF/88. Permite-se todavia, a publicidade que tenha caráter informativo, 

educativo ou orientação social. Assim, são permitidos os símbolos do Estado, como o brasão por exemplo que 

indica que a obra foi realizada pelo Estado do Amapá.  

Sobre o tema o TSE se pronunciou da seguinte forma:  “os símbolos nacionais, estaduais e municipais 

(nos quais se incluem a bandeira e o brasão) não vinculam o candidato à Administração - ação que o 

Legislador quis evitar e punir ao editar o art. 40 da Lei das Eleições -, pois não estão ligados a ela, e sim ao 

povo, sendo, portanto, lícito o seu uso em propagandas eleitorais” (REspe 3893). 

 
9. Quanto à propaganda institucional, é possível o uso de marcas nos adesivos dos carros 

oficiais e fachadas de prédios públicos? 
 

Só e permitida a utilização do brasão com o nome do órgão, entidade ou do Estado, sem qualquer 

vinculação ou apelo implícito à candidatura do gestor ou promoção pessoal daquele, as imagens não podem 

estar atreladas à propaganda de candidatos. 

 
10.  É permitida a participação de agente público que é candidato em inauguração de obras 

públicas, durante o período eleitoral?  
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Não, pois nos três meses que antecedem o pleito, é proibido a qualquer candidato comparecer a 

inaugurações de obras públicas, conforme previsto no art. 77 da Lei Federal nº 9.504/1997. 

O objetivo é vedar a utilização indevida ou o desvirtuamento da inauguração em prol de candidato. 

Todavia, a mera presença do candidato na inauguração de obra pública, como qualquer pessoa do povo, sem 

qualquer destaque e sem fazer uso da palavra ou dela ser destinatário, não configura o ilícito. 

 
11. Servidor Público Estadual efetivo é obrigado a licenciar-se do cargo para concorrer as 

eleições municipais?  
 

Sim, pois a Lei Complementar Federal nº 64/1990 exige a desincompatibilização dos servidores 

públicos que são obrigados a se afastar, de fato, dos cargos e funções para que possam ser eventualmente 

candidatos. O objetivo e evitar que tais candidatos utilizem-se da máquina pública para captar votos. 

 

Não obstante, se o cargo é exercido em Município diverso daquele no qual o servidor pretende 

concorrer, não é exigível a desincompatibilização de suas funções. 

 
12. É vedada a nomeação de candidatos aprovados em concurso público durante o período de 

vedação eleitoral previsto no art. 73, V, da Lei Federal nº 9.504/97?  
 

Não. Pois como trata-se de eleição municipal, a restrição é apenas para as nomeações de aprovados em 

concursos municipais, não havendo nenhum impedimento quanto aos concursos e nomeações no âmbito 

estadual. 

 

Não é demais ressaltar que em regra, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, nos três meses 

que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, é proibida a nomeação de candidato aprovado em concurso 

público, na circunscrição do pleito.  

 
13. É possível a demissão e a exoneração de servidores no período eleitoral?  

 
Sim. Esta vedação não se estende ao Estado, visto que a proibição legal em comento restringe-se à 

circunscrição do pleito (eleição municipal). 
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14.  Servidor público requisitado pela Justiça Eleitoral continua recebendo as vantagens de seu 
cargo ou emprego? 

 
Se for caso de requisição, incide a regra do art. 9º da Lei Federal nº 6.999/82, segundo o qual “o 

servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu 

cargo ou emprego”. 

  

Em se tratando de cessão, o servidor não fica regido pela legislação eleitoral e sim pelas leis próprias – 

RJU e legislação esparsa – e nem sempre fará jus às vantagens próprias e específicas da carreira de origem. 

 
 

15. Há restrição para o uso de e-mails oficiais pelos servidores públicos e agentes públicos em 
geral? 

 
Sim, os e-mails oficiais devem ser utilizados estritamente para fins institucionais, não devendo ser 

utilizados para envio de mensagens pessoais, para divulgação de material de campanha eleitoral, ou para 

qualquer finalidade correlata.  

 
16. Qual limitação ao uso de bens públicos (aparelhos de telefone celular, computadores, veículos 

etc.) disponibilizados aos servidores públicos para o exercício de suas funções? 
 

A lei eleitoral proíbe, expressamente, o uso de qualquer bem público em favor de candidato, partido 

político ou coligação. Logo, embora os servidores públicos possam ter como todos os outros cidadãos, suas 

preferências eleitorais, não poderão manifestá-la utilizando-se dos bens públicos postos à sua disposição para 

o exercício de suas funções. 

  
Assim, é vedado o uso do telefone funcional para divulgação de material de campanha eleitoral ou para 

qualquer finalidade correlata; bem como o uso do computador funcional para acesso as redes sociais e 

interações relacionadas à campanha eleitoral. 
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V. CALENDÁRIO ELEITORAL 2020 
 

 

 
TEMA 

REGRA GERAL     
(CALENDÁRIO ELEITORAL) 

REGRAS ESPECÍFICAS 
PARA AS ELEIÇÕES DE 
2020 

 
EMENDA 

CONSTITUCIONAL 
107/03.07.2020 

                          
 
          --- 

Adia, em razão da pandemia 
da Covid-19, as eleições 
municipais de outubro de 
2020 e os prazos eleitorais 
respectivos 
 

 
 

ANUALIDADE 
ELEITORAL 

A lei que alterar o processo 
eleitoral entrará em vigor na 
data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra 
até um ano da data de sua 
vigência. (art. 16 da CF/88) 

 

 
Não se aplica o art. 16 da 
CF ao disposto na EC nº 
107/2020. 

 
DATA DAS ELEIÇÕES 

 
1º Turno: 4 de outubro 

 
2º Turno: 25 de outubro 

 
1º Turno: 15 de novembro 

 
2º Turno: 29 de novembro 

 
 
 

CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS 

 
 
 
 

      20 de julho a 05 de agosto 

 
31 de agosto a 16 de 
setembro. 
Obs: nos termos do art. 1º, § 
3º, III, da EC 107/2020, os 
partidos políticos estão 
autorizados a realizar as 
convenções partidárias por 
meio virtual. 

 
 

PRAZO PARA 
REGISTRO DE 
CANDIDATOS 

 
 

Até as 19h do dia 15 de agosto 

 
Até as 19h do dia 26 de 
setembro  
(Art. 11 da Lei nº 9.504/97 
c/c Art. 1º, § 1º, III da EC nº 
107/2020) 
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INÍCIO DO PERÍODO 
DE PROPAGANDA 

ELEITORAL 
INCLUSIVE NA 

INTERNET 

1º Turno: 16 de agosto a 13 de 
outubro  
 
2º Turno: 5 de outubro a 24 de 
outubro 
 

1º Turno: após 26 de 
setembro a 14 de novembro 
2º Turno: 16 de novembro 
a 28 de novembro (Art. 1º, § 
1º, IV, da EC nº 107/2020) 

 
 
 
 
 
 

RESTRIÇÃO À 
PROPAGANDA 

ELEITORAL NAS 
EMISSORAS DE RÁDIO 

E TELEVISÃO. 

A partir de 30 de junho do 
ano da eleição, é vedado, 
ainda, às emissoras transmitir 
programa apresentado ou 
comentado por pré-candidato, 
sob pena, no caso de sua 
escolha na convenção 
partidária, de imposição da 
multae cancelamento do 
registro da candidatura do 
beneficiária (art. 45,§1º, Lei nº 
9.504/1997).  
OBS: A propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão 
restringe-se ao horário gratuito, 
o que se veda é a veiculação de 
propaganda paga (art. 44 da 
Lei n° 9.504/1997). 

 
 
 
 
 
A partir de 11 de agosto, 
vedação às emissoras para 
transmitir programa 
apresentado ou comentado 
por pré-candidato. 

DIVULGAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE 

TRANSFERÊNCIAS DO 
FUNDO PARTIDÁRIO  

              
 
               15 de setembro 

 
27 de outubro (Art. 1º, § 1º, 
inciso VI, EC nº 107/2020) 

PRESTAÇÕES DE 
CONTAS À JUSTIÇA 

ELEITORAL, DE 
CAMPANHA DOS 

CANDIDATOS E DOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
1º Turno: até 3 de novembro 

 
 

2º Turno: até 14 de novembro 

 
15 de dezembro (1º e 2º 
turno) 
 
(Art. 1º, § 1º, inciso VII, EC 
nº 107/2020) 
 

         
DIPLOMAÇÃO 

 
18 de dezembro 
 

 
18 de dezembro 

PUBLICAÇÃO DA 
DECISÃO QUE JULGAR 

AS CONTAS DOS 
CANDIDATOS 

ELEITOS 
 

 
Até 3 dias antes da diplomação  

 
12 de fevereiro de 2021 
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PRAZO PARA 
PROPOSITURA DA 
REPRESENTAÇÃO 

 
15 dias após a diplomação 

 
1º de março de 2021 

 
CONDUTAS VEDADAS 
DO ART. 73, V e VI DA 

LEI 9.504/97 

Computados nos 3 meses que 
antecedem a eleição até a posse 
dos eleitos, ou seja, 4 de julho. 

Permanece a regra dos 3 
meses anteriores a eleição  
até a posse dos eleitos, que 
com a EC/107 passou a ser 
15 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
 
VEDAÇÃO DO ART. 73, 
VII DA LEI Nº 9.504/97 

 
Vedação da realização 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 

Os gastos liquidados com 
publicidade institucional 
realizada até 15 de agosto 
de 2020 não poderão 
exceder a média dos gastos 
dos 2 (dois) primeiros 
quadrimestres dos 3 (três) 
últimos anos que antecedem 
ao pleito, salvo em caso de 
grave e urgente necessidade 
pública, assim reconhecida 
pela Justiça Eleitoral (Art. 
1º, § 3º, VII da EC nº 
107/2020) 

 
CONDUTA VEDADA DO 
ART. 75 DA LEI Nº 
9.504/9 

 
3 meses antes da eleição (A 
partir de 4 de julho) 

 
Permanece o prazo de 3 
meses, passando a contar 
agora a partir de 15 de 
agosto. 

VEDAÇÃO À 
CANDIDATO 

COMPARECER EM  
INAUGURAÇÕES DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 
A partir de 4 de julho 

(3 meses antes da eleição) 

 
A partir de 15 de agosto 

(3 meses antes da eleição) 


