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A Administração Pública do Estado do Amapá tem se pautado no 

cumprimento das suas atribuições constitucionais e no atendimento à 

população. Isso decorre do grande esforço e do comprometimento da 

gestão com os princípios da transparência pública, da eciência na 

utilização dos recursos e no respeito aos órgãos de controle.   

A produção deste Manual demonstra a preocupação do governo 

em orientar os agentes públicos para assegurar que o Estado do Amapá 

possa continuar exercendo suas atribuições, que incluem inúmeros 

serviços essenciais à população, sem que esta atuação afete o 

procedimento eleitoral e o equilíbrio entre os candidatos, partidos 

políticos e coligações.  

É nossa orientação que os agentes públicos amapaenses tenham os 

subsídios necessários para que suas condutas guardem perfeita sintonia 

com a legislação eleitoral e com a observância dos principais dispositivos 

legais que regulam essa matéria durante esse período. E recomendo a 

observância irrestrita deste manual, ressaltando que o descumprimento 

das normas eleitorais leva a sanções de natureza cível, criminal e 

administrativa.

À Procuradoria Geral do Estado, por ser o órgão responsável pelo 

assessoramento e pela defesa jurídica do Estado do Amapá, compete essa 

importante missão de formular este manual para orientar os agentes 

públicos durante as eleições e solucionar as dúvidas posteriores.

Em síntese, ao oferecer o suporte necessário para assegurar aos 

gestores o estreito cumprimento dos preceitos legais,  nos 

comprometemos a ser instrumento de preservação da democracia. É uma 

missão conjunta, um esforço que partiu do pressuposto de que unidos em 

equipe pensamos melhor, fazemos mais rápido e ndamos mais fortes. 

PALAVRA DO GOVERNADOR

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA

Governador do Estado do Amapá 
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O presente manual tem o objetivo de orientar a Administração 

Pública do Estado do Amapá quanto às condutas vedadas aos seus 

gestores conforme dispõe a Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e a 

Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

além de Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral - TSE e a Jurisprudência 

dos Tribunais Eleitorais, no ano das eleições gerais de 2018.

Além disso, visa à proteção do patrimônio público e a promoção da 

probidade administrativa no âmbito da Administração Pública como 

instrumentos capazes de garantir a lisura e a isonomia na disputa eleitoral.

Para tanto, de modo claro e objetivo, o manual busca fornecer 

informações básicas sobre as restrições impostas pela legislação eleitoral 

aos Agentes Públicos Estaduais, trazendo primeiramente o conceito 

legal de Agente Público e os princípios jurídicos que orientam sua 

atuação, bem como um rol exemplicativo das condutas vedadas aos 

agentes públicos  nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 

100/2000, com a descrição da conduta, o período da vedação e a 

penalidade atribuída no caso de infração da norma.

APRESENTAÇÃO

Narson de Sá Galeno
Procurador-Geral do Estado do Amapá



De acordo com o § 1º do art. 73 da Lei n. 9.504/97, Agente Público é 

todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública 

direta  e indireta. Assim, são Agentes Públicos:

• Os agentes políticos (presidente e vice-presidente da 

República, governadores e vice-governadores de Estado ou 

do Distrito Federal, prefeitos e vice-prefeitos municipais, 

vereadores, ministros de Estado, secretários de Estado e do 

Distrito Federal, 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 honorícos (mesários, recrutas do serviço militar 

obrigatório, etc.).

• Os gestores de negócios públicos.

• Os estagiários.

• Os prestadores terceirizados de serviço, concessionários ou 

permissionários de serviços públicos e delegados de função ou 

ofício público.

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, segundo o qual são vedadas “... condutas tendentes a afetar 

a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”.

 Assim, para garantir a igualdade de condições de disputa 

eleitoral, a interpretação e aplicação das normas que vedam 

determinadas condutas aos agentes públicos deve ser ltrada pelo 

princípio da impessoalidade, o qual possui íntima conexão com a 

moralidade administrativa e a indisponibilidade do interesse público, 

determinando como o agente público  deve atuar durante o período 

eleitoral e assim, garantir a moralidade e a lisura das eleições.

Cabe alertar que o TSE entende que a “conguração das condutas 

vedadas prescritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 se dá com a mera prática de 

atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas, porque 

tais condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, sendo 

desnecessário comprovar-lhes a potencialidade lesiva.”, ou seja, para 

congurar a conduta vedada, é necessário que tenha sido praticada com 

caráter eleitoreiro ou de forma a beneciar candidato, partido político 

ou coligação.

1 – DEFINIÇÃO DE 
     AGENTE PÚBLICO:

2 – PRINCÍPIO BÁSICO DE 
      VEDAÇÃO DE CONDUTAS
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Condutas vedadas é o conjunto de ações proibidas que interferem 

na lisura e no equilíbrio das eleições, afetando a igualdade de 

oportunidades entre os candidatos. Essas condutas estão previstas nos 

artigos 73 a 78 da Lei Geral das Eleições, Lei nº 9.504/1997.

Para o TSE, as condutas vedadas se conguram no abuso de poder 

de Autoridade, capaz de gerar inclusive a inelegibilidade prevista no 

art. 22 da LC nº. 64/90, visto que afeta a legitimidade e normalidade dos 

pleitos, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, 

amplamente assegurado na Constituição da República

Registre-se que, para o TSE, o “abuso do poder político qualica-se 

quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de 

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).

Por m, ressalta-se que, conforme o disposto no § 7º do art. 73 da 

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

caracterizam também atos de improbidade administrativa referidos no 

art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, e sujeitam-se às disposições deste 

diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

4.1 - CESSÃO E USO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO         

PARA CANDIDATOS E CAMPANHAS ELEITORAIS         

(ART. 73. INC. I, DA LEI Nº 9.504/97)

• 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; 

ATENÇÃO: A vedação 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.

EXCEÇÕES:

a) Cessão ou uso de instalações - inclusive os móveis que as 

guarnecem - do poder público, para a realização de convenção 

partidária.

b) Utilização e uso em campanha das residências ociais ocupadas 

pelos chefes do Poder Executivo (na esfera estadual, 

governador e vice-governador) candidatos à reeleição, 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).

3 - CONDUTAS VEDADAS E USO 
     INDEVIDO, DESVIO OU ABUSO 
     DO PODER DE AUTORIDADE

4 - CONDUTAS VEDADAS 
     DURANTE TODO O ANO 
     ELEITORAL
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4.2 - USO ABUSIVO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS         

PÚBLICOS (ART. 73. INC. II, DA LEI Nº 9.504/97)

• 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: 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou 

Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas 

nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

A legislação veda expressamente o uso eleitoral dos materiais e 

serviços custeados pelo erário, sendo importante destacar que o TSE no 

julgamento do REspe nº 35546/2011, já decidiu que esta vedação não é  

limitada ao período eleitoral, devendo ser aplicável a qualquer 

momento.

4.3 - CESSÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO DA        

ADMINISTRAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE SEUS        

SERVIÇOS EM COMITÊS DE CAMPANHA DURANTE 

O HORÁRIO DE EXPEDIENTE (ART. 73, INC. III, DA 

LEI Nº 9.504/97)

• 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: 

• 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.

EXCEÇÃO: Se o servidor ou empregado estiver licenciado, em 

gozo de férias ou fora de seu horário de expediente, desde que não seja 

obrigado, ameaçado ou constrangido, a prestar o serviço de propaganda 

a partido ou candidato.

OBS: É permitido o engajamento voluntário de servidor público 

ou empregado da administração em atividades partidárias ou 

atividades de campanha, fora do horário de expediente. Contudo, é 

fundamental que as atividades, para as quais o servidor foi admitido 

pela administração, não sejam prejudicadas em detrimento daquelas de 

sua agremiação partidária.

4.4 - USO OU PERMISSÃO DE USO PROMOCIONAL DE       

D I S T R I B U I Ç Ã O  G R A T U I T A  D E  B E N S  O U 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PODER PÚBLICO

• 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: 

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;

EXEMPLO: Uso de programa habitacional do Poder Público, por 

agente público, em período eleitoral, com distribuição gratuita de lotes 

com claro intuito de beneciar candidato que está apoiando.
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IMPORTANTE

As condutas vedadas,  previstas nos itens: 4.1; 4.2; 4.3 e 4.4 são 

passíveis das seguintes penalidades: suspensão imediata da conduta 

vedada, quando for o caso; multa no valor de cinco a cem mil UFIR 

(Unidade Fiscal de Referência) aos agentes responsáveis, aos partidos 

políticos, às coligações e aos candidatos beneciados, sem prejuízo de 

outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar 

xadas pelas demais leis vigentes (cf. §§ 4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, 

de 1997); e cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que 

tenha sido beneciado, agente público ou não (cf. § 5° do art. 73 da Lei nº 

9.504, de 1997).

4.5 -  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU       

BENEFÍCIOS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO 

(ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/97)

Dispõe o  §10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997  “No ano em que se 

realizar eleição, ca 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 nanceira e 

administrativa.” 

Penalidades: 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 coligações e aos candidatos beneciados, sem 

prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou 

disciplinar xadas pelas demais leis vigentes (cf. §§ 4° e 8° do art. 73 da 

Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do diploma 

do eleito que tenha sido beneciado, agente público ou não (cf. § 5° do 

art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

EXCEÇÕES: 

• Calamidade pública.

• Estado de emergência.

ATENÇÃO - Qualquer programa social que importe em 

distribuição de benefício, valores ou bens pela administração, para ter 

ecácia em ano eleitoral deverá ser i) autorizado em lei, ii) ter sua 

execução orçamentária iniciada no ano anterior.

OBSERVAÇÃO – convênio com entidades públicas e privadas: 

“A assinatura de convênios e o repasse de recursos nanceiros a entidades 

públicas e privadas para a realização de projetos na 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.” 

4.6 - VEDAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR        

ANTECIPAÇÃO DE RECEITA

Nos termos do art. 38, IV, b da Lei Complementar nº 101, de 2000, é 

proibida a operação de crédito por antecipação de receita no último ano 

de mandato do chefe do Executivo.

Penalidade: conforme o art. 73 da Lei Complementar nº 101, de 

2000, as infrações a seus dispositivos serão punidas segundo: (a) o 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (b) a Lei 

nº 1.079, de 10 de abril de 1950 (Lei dos Crimes de Responsabilidade); (c) 

o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 (Lei de Responsabilidade 

dos Prefeitos e Vereadores); (d) a Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa); e (e) demais normas da legislação 

pertinente.
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5 . 1  -  L I M I T E  D E  G A S T O S  C O M  P U B L I C I D A D E        

INSTITUCIONAL, NO ANO DA ELEIÇÃO, ANTES DOS 

TRÊS MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES À 

ELEIÇÃO

Dispõe o inciso VII do art. 73 da Lei n. 9.504/97 : “ 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”.

Está cristalino que o objetivo desta regra é frear os gastos com 

publicidade institucional, evitando que sirvam para dar visibilidade aos 

ocupantes de mandatos eletivos ou aos seus grupos políticos, bem como 

evitar a concessão de benefícios pela adesão a determinada candidatura 

ou a punição de servidores pelo não engajamento. A aplicabilidade é 

limitada à circunscrição do pleito e ao período de seis meses que 

antecedem à eleição até a posse dos eleitos.

As condutas vedadas são:

• Nomeação, contratação, ou a admissão de servidores públicos, 

exceto cargos em comissão e funções de conança.

• Demissão sem justa causa.

• Supressão ou readaptação de vantagens.

• Criação de diculdades ou impedimentos para o exercício 

5. CONDUTAS VEDADAS NO 
     PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 
     ELEITORAL E NOS 180 DIAS 
     QUE ANTECEDEM À ELEIÇÃO 
     ATÉ A POSSE DOS ELEITOS

funcional.

• Remoção, transferência ou exoneração dos servidores públicos, 

exceto cargos em comissão e funções de conança.

Penalidades: 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 coligações e aos candidatos beneciados, sem 

prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou 

disciplinar xadas pelas demais leis vigentes (cf. §§ 4° e 8° do art. 73 da 

Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do diploma 

do eleito que tenha sido beneciado, agente público ou não (cf. § 5° do 

art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

5.2 - VEDAÇÃO DE DESPESA COM AUMENTO DE PESSOAL

O art. 21, § único da Lei complementar nº. 100/2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, expressamente proíbe o aumento de despesa 

com pessoal nos 180 dias anteriores ao nal do mandato do titular de 

Poder ou órgão, ou seja, a partir de 4 de julho de 2018. 

Em caso de descumprimento do dispositivo legal citado, aplicam-se 

as vedações previstas no § 3º do art. 23 da LRF, quais sejam, proibição de: 

I -  receber transferência voluntária; 

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

II - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

renanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das 

despesas com pessoal) - art. 23, § 4º;

Penalidade: conforme o art. 73 da Lei Complementar nº 101, de 

2000, as infrações a seus dispositivos serão punidas segundo: (a) o 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (b) a Lei 

nº 1.079, de 10 de abril de 1950 (Lei dos Crimes de Responsabilidade); (c) 

o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 (Lei de Responsabilidade 

MANUAL DE GESTÃO PÚBLICAMANUAL DE GESTÃO PÚBLICA

18 19



5.3 -  REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS          

SERVIDORES PÚBLICOS

O inciso VIII do art. 73 da Lei n. 9.504/97 e inciso VIII do art. 77 da 

RES. TSE n 23.551/2017 proíbem a todos os agentes públicos realizar, 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.

Assim, a revisão geral da remuneração só pode ocorrer 

relativamente à inação ocorrida no ano da eleição e só pode ser 

concedida até aquela data. 

Penalidades: 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 coligações e aos candidatos beneciados, sem 

prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou 

disciplinar xadas pelas demais leis vigentes (cf. §§ 4° e 8° do art. 73 da 

Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do diploma 

do eleito que tenha sido beneciado, agente público ou não (cf. § 5° do 

art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

OBSERVAÇÃO: A aprovação do projeto de lei que tiver sido 

encaminhado antes do período vedado pela lei eleitoral não se encontra 

obstada, desde que se restrinja à mera recomposição do poder aquisitivo 

no ano eleitoral. 

6.1 - INTERFERÊNCIA NO QUADRO DE SERVIDORES         

PÚBLICOS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO

O art. 73, inc. V, da Lei nº 9.504/1997 apresenta um rol de condutas 

vedadas relativas ao quadro de servidores que não devem ser realizadas 

pelo agente público desde os 03 (três) meses antecedentes à eleição até a 

posse dos eleitos.

As vedações objetivam evitar a concessão de benefícios pela 

adesão a determinada candidatura ou a punição de servidores pelo não 

engajamento. A aplicabilidade é limitada à circunscrição do pleito e ao 

período de três meses que antecedem à eleição até a posse dos eleitos.

As condutas vedadas são:

• Nomeação, contratação, ou a admissão de servidores públicos, 

exceto cargos em comissão e funções de conança.

• Demissão sem justa causa.

• Supressão ou readaptação de vantagens.

• Criação de diculdades ou impedimentos para o exercício 

funcional.

• Remoção, transferência ou exoneração dos servidores públicos, 

exceto cargos em comissão e funções de conança.

6 - CONDUTAS VEDADAS DESDE
     OS TRÊS MESES QUE
     ANTECEDEM À ELEIÇÃO
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EXCEÇÕES ÀS PROIBIÇÕES DO ART. 73, INC. V, DA 

LEI Nº 9.504/97:

• Demissão de servidores com justa causa – (A regra também se 

aplica aos empregados públicos (Orientação Jurisprudencial nº 

51 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - SBDI-I)

• Nomeação ou exoneração dos ocupantes de cargos em comissão 

e funções de conança(art. 73, inc. V, alínea a).

A exoneração dos servidores públicos ocupantes de cargos em 

comissão nesse período, como qualquer ato administrativo, deve 

guardar respeito ao interesse público e, desse modo, atender à 

responsabilização do agente público.

• Nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou Órgãos da 

Presidência da República (art. 73, inc. V, alínea b, da Lei nº 

9.504/1997).

• Nomeação e posse de aprovados em concurso público 

homologado antes dos 03 meses (art. 73, inc. V, alínea c, da Lei nº 

9.504/1997) - Não se enquadra entre as vedações existentes, 

entre os três meses antecedentes ao pleito até a posse dos eleitos, 

a nomeação de aprovados em concurso público. Contudo, nesse 

caso, há que ser atendida uma condição, que é a existência de 

homologação do certame previamente ao início desse período.

• Nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 

funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, desde 

que com prévia e expressa autorização do chefe do Poder 

Executivo (art. 76, inc. V, alínea d), da Lei nº 9.504/1997) - 

Consoante o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, 

ambas as condicionantes, autorização prévia e expressa do 

chefe do Poder Executivo e contratação para instalação ou 

funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, 

devem estar cumulativamente presentes para a incidência da 

norma excepcional.

 • Transferência ou remoção ex ofcio de militares, policiais civis e 

agentes penitenciários; (art. 73, inc. V, alínea e, da Lei nº 

9.504/1997).

6.2 -  TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS, NOS 

TRÊS MESES QUE ANTECEDEM A ELEIÇÃO

De acordo com o que prevê a alínea  “a” do inciso IV do art. 73 da 

Lei n. 9.504/97 e letra 'a' inciso VI do art. 77 da Res. TSE n. 23.551/2017, é  

proibida a transferência voluntária de recursos da União aos estados e 

municípios, e dos Estados aos municípios, nos três meses que 

antecedem a eleição.

EXCEÇÃO:

Ressalvados apenas os recursos destinados a cumprir obrigação 

formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e 

com cronograma prexado, e os destinados a atender situações de 

emergência e de calamidade pública.

6.3 - AUTORIZAÇÃO OU VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE    

INSTITUCIONAL

De acordo com o art. 73, inciso VI, alínea “b” da Lei nº 9.504/1997, 

é vedado aos agentes públicos nos três meses que antecedem o pleito 

eleitoral : 

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 
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6.4 - REALIZAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO EM CADEIA         

DE RÁDIO E TELEVISÃO FORA DO HORÁRIO         

ELEITORAL GRATUITO

De acordo com a  alínea "c" do inciso VI do art. 73 da lei n. 9.504/97 

e alínea 'c', inciso VI do art. 77 da RES. TSE n 23.551/2017, nos três meses 

entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 

Eleitoral; 

Como se infere do dispositivo supracitado, nos três meses que 

antecedem à eleição ocorre uma limitação na veiculação da publicidade 

institucional, que somente é autorizada em caso propaganda de 

produtos e serviços que sejam oferecidos pela administração pública sob 

o regime de concorrência com o mercado, como serviços bancários, ou 

em casos de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida 

pela Justiça Eleitoral.

A proibição destina-se, inclusive, às entidades da administração 

indireta, como autarquias, fundações públicas, sociedades de economia 

mista e empresas públicas. Contudo, no caso das entidades atuantes no 

domínio econômico, como referido acima, é autorizada a propaganda 

efetivamente vinculada a produto que seja objeto de concorrência no 

mercado.

EXCEÇÕES:

a) As entidades da administração pública indireta, em particular 

as sociedades de economia mista e empresas públicas, estas 

podem fazer propaganda institucional relativa aos produtos 

que vendam, ou aos serviços que prestem desde que estes 

tenham concorrência no mercado.

b) da publicidade destinada a atender grave e urgente 

necessidade pública.

que antecederem a cada eleição, também veda a todos os agentes públicos 

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.

OBS: Esta regra é aplicável somente aos agentes públicos das 

esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

IMPORTANTE

As condutas vedadas,  previstas nos itens: 6.1; 6.2; e 6.4 são 

passiveis das seguintes penalidades: 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 coligações e aos 

candidatos beneciados, sem prejuízo de outras sanções de caráter 

constitucional, administrativo ou disciplinar xadas pelas demais leis 

vigentes (cf. §§ 4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do 

registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneciado, 

agente público ou não (cf. § 5° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

6 . 5 - P A R T I C I P A Ç Ã O  D E  C A N D I D A T O S  E M 

INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS

Também é vedado nos termos do art. 77 da Lei nº 9.504, de 1997, 

nos três meses anteriores à eleição, a partir de 7 de julho de 2018, o 

comparecimento de candidato em inaugurações de obras públicas.

Penalidades: cassação do registro de candidatura ou do diploma 

de eleito (cf. parágrafo único do art. 77 da Lei nº 9.504, de 1997); e, no caso 

de congurado abuso do 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 se vericou a conduta 

vedada (cf. inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990).
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6.6 - CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS

De acordo com o art. 75 da Lei n. 9.504/97, é vedado o pagamento 

com dinheiro público, de shows artísticos apresentados por ocasião de 

inaugurações de obras públicas, nos três meses que antecedem as 

eleições.

Penalidades: suspensão imediata da conduta e cassação do 

registro de candidatura ou do diploma de eleito do candidato 

beneciado, seja agente público ou não (cf. parágrafo único do art. 75 da 

Lei nº 9.504, de 1997); e, no caso de congurado abuso do poder de 

autoridade, inelegibilidade de quantos hajam contribuído para a prática 

do ato para as eleições a se realizarem nos três anos subsequentes à 

eleição (cf. inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990).

OBSERVAÇÕES:

a) com o advento da 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 demandado a 

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

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

Executivo;

b) A participação de candidato em inauguração de obra privada 

não constitui conduta vedada.

7.1 - PROPAGANDA ANTECIPADA

Propaganda eleitoral é aquela elaborada por partidos políticos e 

candidatos com a nalidade de captar votos do eleitorado para 

investidura em cargo público-eletivo. Caracteriza-se por levar ao 

conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou 

dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de 

que o beneciário é o mais apto para o cargo em disputa. 

A lei não prevê expressamente o que é propaganda eleitoral 

antecipada, mas deixa claro com a redação do art. 36-A, da Lei das 

Eleições (Lei 9.504/97), o que não congura propaganda eleitoral 

antecipada, 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 incisos I a VI 

daquele artigo. 

Assim, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 

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, quando comprovado o seu prévio conhecimento, do 

beneciário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da 

propaganda, se este for maior (cf. art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504, de 1997).

7 - DA PROPAGANDA ELEITORAL 
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7.2 - PUBLICIDADE E O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

Infringir 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”, que 

congura abuso de autoridade, para ns do disposto no art. 22 da Lei 

Complementar nº 64, de 1990 (cf. art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997).

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

7.3 - PROPAGANDA ELEITORAL EM SÍTIOS OFICIAIS OU 

HOSPEDADOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA

O art. 57-C, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504, de 1997, proíbe a 

veiculação, ainda que gratuitamente, de propaganda eleitoral na 

internet, em sítios ociais ou hospedados por órgãos ou entidades da 

administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios.

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

Penalidades: 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 responsáveis e ao beneciário, 

quando comprovado o prévio conhecimento deste (cf. art. 57-C, § 2º, da 

Lei nº 9.504, de 1997), sem prejuízo de outras sanções de caráter 

constitucional, administrativo ou disciplinar xadas pelas demais leis 

vigentes.

OBSERVAÇÃO:

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 promove candidato, congura violação 

ao art. 57-C, § 1º, II, da Lei nº 9.504/97. O fato de constar da página ocial 

somente o link do sítio pessoal do candidato, e não a propaganda em si, 

não afasta o caráter ilícito de sua conduta, uma vez que a página ocial 

foi utilizada como meio facilitador de divulgação de propaganda 

eleitoral em favor do representado” (AgR-REspe nº 838.119, Acórdão de 

21.06.2011, relator Ministro Arnaldo Versiani Leite Soares)

7.4 - VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOMES E SIGLAS DE 

Ó R G Ã O S  P Ú B L I C O S  D O  E S T A D O ,  S U A S 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

O artigo 40 da Lei n° 9.504, de 1997 proíbe 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.

Período: durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a 

partir de 15 de agosto de 2018 (art. 36 da Lei nº 9.405/97).

Penalidade: 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 a vinte mil UFIR.
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7.5 - PROPAGANDA ELEITORAL DE RUA

Pela resolução do TSE que regulamenta a propaganda eleitoral 

para 2018, só serão permitidos carros de som e minitrios em carreatas, 

caminhadas e passeatas ou em reuniões ou comícios. Deverá ser 

respeitado o limite de 80 decibéis, medido a sete metros de distância do 

veículo. (§ 3º do art. 11 da RES/TSE 25.551/2017)

Os comícios de encerramento de campanhas poderão seguir até às 

2h da madrugada. Nos outros dias, deverão respeitar o horário das 8h à 

meia-noite. (§ 1º do art. 11 da RES/TSE 25.551/2017).

Será possível o uso de bandeiras e mesas para distribuição de 

material de campanha, desde que sejam móveis e não atrapalhem os 

pedestres nem interram no trânsito (art. 14 da RES/TSE 23.551/2017)

Também estão mantidas as regras quanto à contratação de cabos 

eleitorais. O máximo não poderá ultrapassar 1% do eleitorado por 

candidato nos municípios de até 30 mil eleitores, sendo permitida a 

contratação de um cabo eleitoral a mais para cada grupo de mil eleitores 

que superar os 30 mil.

Nos carros estão autorizados adesivos plásticos de até 0,50 m² 

(meio metro quadrado) ou microperfurados no tamanho máximo do 

para-brisa traseiro. (§ 3º do art. 15 da RES/TSE 25.551/2017)

7.6 - PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET

A propaganda eleitoral na Internet também poderá ter início no 

dia 16 de agosto de 2018.(Lei nº 9.504/1997, art. 57-A) Nesse caso, a 

novidade é que está autorizado o impulsionamento de conteúdos, 

desde que contratados exclusivamente por partidos, coligações e 

candidatos. (art. 24 da RES/TSE 25.551/2017).

LEMBRE-SE: agora é crime eleitoral publicar ou impulsionar 

novo post, anúncio ou qualquer tipo de 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).

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.

7.7 - DEBATES E TELEMARKETING

A resolução sobre propaganda eleitoral diz, ainda, que as 

emissoras de rádio e de televisão que realizarem debates são obrigadas a 

convidar os candidatos dos partidos que tenham, pelo menos, cinco 

parlamentares no Congresso Nacional.

De acordo com o disposto no art. 29 da RES. TSE n. 23.551/21017, 

fundamentado no que prevê a Constituição Federal, art. 5º, incisos X e 

XI; e Código Eleitoral, art. 243, inciso VI, há proibição de propaganda 

eleitoral por meio de telemarketing.
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8 – CALENDÁRIO SIMPLIFICADO 
      DAS ELEIÇÕES 2018

1º DE MAIO

1. Torna-se obrigatório o registro 
das pesquisas eleitorais realizadas 
pelos institutos de pesquisas.

2. Proibida a distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios por 
parte da Administração Pública.

3. Vedados os programas sociais 
e x e c u t a d o s  p o r  e n t i d a d e 
nominalmente  vinculada  a 
candidato ou por este mantida, 
ainda que autorizados em lei ou 
em execução orçamentária no 
exercício anterior. 

4. Vedado realizar 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.

1. Último dia para o órgão de 
direção nacional do partido 
político publicar, no Diário Ocial 
da União, as normas para a escolha 
e substituição de candidatos e para 
a formação de coligações, na 
hipótese de omissão do estatuto.

2. Data a partir da qual, até a posse 
dos eleitos, é vedado aos agentes 
públicos realizar, na circunscrição 
do pleito,  revisão geral  da 
remuneração dos servidores 
p ú b l i c o s  q u e  e x c e d a  a 
recomposição da perda de seu 
poder aquisitivo ao longo do ano 
da eleição.

1. Vedado ao titular do Poder 
Executivo contrair obrigação de 
despesa que não possa ser 
cumprida integralmente até o nal 
de seu mandato, ou que tenham 
parcelas a serem pagas no exercício 
seguinte sem que haja suciente 
disponibilidade orçamentária.

16 DE AGOSTO 
de 2018

7 DE JULHO 
(3 meses antes)

Fica vedado aos agentes públicos:

1. Nomear, contratar ou de qualquer 
forma admitir, demitir sem justa 
causa, suprimir ou readaptar 
vantagens, ou por outros meios 
dicultar ou impedir o exercício 
funcional  e,  ainda,  remover, 
transferir ou exonerar servidor 
público, ressalvados os casos de: 
nomeação ou exoneração de cargos 
em comissão e designação ou 
dispensa de funções de conança; 
nomeação para cargos do poder 
Judiciário, do Ministério Público, 
dos Tribunais ou Conselhos de 
Contas e dos órgãos da Presidência 
da República;  nomeação dos 
aprovados em concursos públicos 
homologados até 7 de julho de 2018; 
nomeação ou contratação necessária 
à instalação ou ao funcionamento 
inadiável de serviços públicos 
essenciais, com prévia e expressa 
autorização do chefe do Poder 
Executivo; transferência ou remoção 
de militares, de policiais civis e de 
agentes penitenciário.

2. Realizar transferência voluntária 
de recursos da União aos estados e 
municípios e dos estados aos 
municípios, ressalvados os recursos 
destinados a cumprir obrigação 
formal preexistente para execução 
de  obra  ou  de  serv iço  em 
andamento e com cronograma 
prexado e os destinados a atender 
situações de emergência e de 
calamidade pública.

3. Inaugurações e a contratação de 
shows artísticos pagos com recursos 
públicos. 

1.  Permitida a propaganda eleitoral.

2. Os candidatos, partidos ou as 
coligações podem fazer funcionar, das 
8 às 22 horas,  alto-falantes ou 
amplicadores de som, nas suas sedes 
ou em veículos; 

3. Poderão ainda realizar comícios e 
utilizar aparelhagem de sonorização 
xa, das 8 às 24 horas, podendo o 
horário ser prorrogado por mais duas 
horas, quando se tratar de comício de 
encerramento de campanha.

4. Permitida a propaganda eleitoral na 
Internet, vedada a veiculação de 
qualquer tipo de propaganda paga.

5 .  D a t a  a  p a r t i r  d a  q u a l , 
independentemente do critério de 
prioridade, os serviços telefônicos, 
ociais ou concedidos, farão instalar 
nas sedes dos diretórios devidamente 
registrados, telefones necessários, 
m e d i a n t e  r e q u e r i m e n t o  d o 
respectivo presidente e pagamento 
das taxas devidas.

6. Autorizada a distribuição de 
material gráco, caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som que transite 
pela cidade divulgando jingles ou 
mensagens de candidatos, observados 
os limites e as vedações legais.

7. Data a partir da qual, até 5 de 
outubro, serão permitidas a divulgação 
paga,  na imprensa escrita,  e  a 
reprodução na internet do jornal 
impresso, de até dez anúncios de 
propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de um 
oitavo de página de jornal padrão e de 
um quarto de página de revista ou 
tabloide.

10 DE ABRIL 
(180 dias antes)

1º DE JANEIRO 
de 2018
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30 DE OUTUBRO 
domingo

7 DE OUTUBRO 
domingo

DIA DAS ELEIÇÕES (Lei nº 
9.504/1997, art. 1º, caput)
1. Data em que se realizará a 
votação do primeiro turno das 
eleições, observando-se, de acordo 
com o horário local.

DIA DA ELEIÇÃO (Lei nº 9.504/1997, 
art. 2º, § 1º)
1. Data em que se realizará a votação 
do segundo turno das eleições, 
observando-se, de acordo com o 
horário local.
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