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Orientações para o serviço público municipal durante as eleições
suplementares de 2019.

Considerando que no corrente ano serão realizadas eleições suplementares no âmbito do
Poder Executivo Municipal,

Considerando ser vedado à Administração Municipal interferir nas eleições provocando
desigual tratamento entre os candidatos;

Resolvem a Mesa Diretora da Câmara Municipal, em conjunto, com a Procuradoria Geral do
Legislativo e a Consultoria Jurídica apresentar uma síntese dos principais pontos da
Resolução 1.101/2019 do egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais Fixa data e
aprova a instrução e o calendário para a realização de novas eleições para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Sete Lagoas (263ª Zona Eleitoral).

A presente síntese tem como base legal a Resolução 1.101/2019, do TRE/MG, bem como a Lei
Federal 9.504/97, Lei Complementar 64/90, e demais normas eleitorais;

Ressalte-se que a presente Nota Técnica constitui texto orientador, não dispensando os
agentes públicos e demais interessados de obterem pelos meios cabíveis o pleno
conhecimento das normas eleitorais;

Somente as dúvidas sobre temas que envolvam diretamente o interesse do Poder Público
Legislativo Municipal serão objeto de análise desta Procuradoria em conjunto com a
Consultoria;

A orientação não será feita com exclusividade podendo, assim, os demais órgãos de
orientação, como a Controladoria Geral da Câmara, atuar na dissipação das dúvidas sobre
normas eleitorais.

Publique-se a presente Nota Técnica de caráter orientador.

Maio de 2019

Mesa Diretora Procuradoria Geral do Legislativo – Consultoria Jurídica

TITULO I
DO CALENDÁRIO ELEITORAL

MAIO DE 2019

2 de maio – quinta-feira
(31 dias antes)

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, !cam
obrigadas a registrar, na Justiça Eleitoral, as informações previstas em lei e em instruções
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

2. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na
convenção partidária, de imposição da multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504, de
1997, e de cancelamento do registro da candidatura do bene!ciário.

NOTA TÉCNICA

09 de maio – quinta-feira
(24 dias antes)

1. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos, no que couber, as condutas
descritas no art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997.

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;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam
as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
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;
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;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios di!cultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex of!cio, 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 con!ança;
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 of!cio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (Este inciso se aplica desta data até o pleito dia
02/06/2019, dada a singularidade desta eleição suplementare).
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 pre!xado, e os destinados a atender situações de emergência
e de calamidade pública;
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;
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
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indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (Não se aplica dado ao
caráter extemporânea destas eleições suplementares)
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.
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos
órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte o!cial
pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha,
pelos candidatos a 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
o!ciais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha,
desde que não tenham caráter de ato público.
§ 3º 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.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a 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 bene!ciado, agente público ou não, !cará sujeito à cassação do
registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 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 bene!ciarem.
§ 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
bene!ciados pelos atos que originaram as multas.
§ 10. 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. (Incluído pela Lei nº 11.300,
de 2006)
§ 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.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 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 O!cial. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

2. Data a partir da qual é vedado aos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
participar de inaugurações de obras públicas (art. 77, caput, da Lei nº 9.504, de 1997).

3. Data a partir da qual as emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e
noticiário, deverão observar as vedações contidas no art. 45 da Lei nº 9.504, de 1997.

Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às
emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de
pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível
identi!car o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;
II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma,
degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa
com esse efeito; (Vide ADIN 4.451)
III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato,
partido, coligação, a seus órgãos ou representantes; (Vide ADIN 4.451)
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V - veicular ou divulgar !lmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão
ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas
jornalísticos ou debates políticos;
VI - divulgar nome de programa que se re!ra a candidato escolhido em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação
nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, !ca
proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.
§ 1º 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 multa prevista no § 2o e de cancelamento do registro
da candidatura do bene!ciário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto neste
artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR,
duplicada em caso de reincidência.

§ 3º . (Revogado pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que
degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a
realidade e bene!ciar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide ADIN 4.451)
§ 5º Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que
degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a
realidade e bene!ciar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide ADIN 4.451)
§ 6º É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em
âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou
militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

10 de maio– sexta-feira
(23 dias antes)

1. Data a partir da qual o Juiz Eleitoral designado pelo Tribunal Regional Eleitoral deve
convocar os partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio para
a elaboração de plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que
tenham direito (art. 52 da Lei nº 9.504, de 1997), se for o caso.

16 de maio – quinta-feira
(17 dias antes)

1. Início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (art. 47, e § 1º,
inciso VI, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 9.504, caput de 1997), se for o caso.

2. Não será permitida nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda
eleitoral, conforme decisão Mesa Diretora.

30 de maio – quinta-feira
(3 dias antes)

1. Último dia para a realização de debates, podendo se estender até as 7 horas do dia 5 de
julho de 2019 (art. 34, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.457, de 2015).

2. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão
(art. 47, caput, da Lei nº 9.504, de 1997).

JUNHO DE 2019

1º de junho– Sábado
(1 dia antes)

1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou ampli!cadores de som,
entre as 8 e as 22 horas (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, inciso I).

2. Último dia, até as 22 horas, para a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro
de som e distribuição de material grá!co de propaganda política, inclusive volantes e
outros impressos (art. 39, § 5º, incisos I e III, e § 9º, da Lei nº
9.504, de 1997).

TITULO II
COMPILAÇÃO DE RESPOSTAS A DÚVIDAS SOBRE O PERÍODO ELEITORAL:

RESPOSTAS DA PROCURADORIA GERAL DO PARÁ E PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, ADVOGACIA-
GERAL DO ESTADO E PROCURADORIA DO ESTADO DO PARANÁ, DISPONÍVEIS NA
INTERNET.

1) Quais são os agentes públicos que estão sujeitos às vedações da Lei das Eleições?

De acordo com o § 1º do artigo 73 da Lei nº 9.504:
“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 nas entidades da administração pública direta, indireta ou funcional.”

Como se vê, tal conceito de agente público é amplo, compreendendo todos aqueles que,
mesmo transitoriamente ou sem remuneração, exerçam – por meio de eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo – mandato,
cargo, emprego ou função nos órgãos ou nas entidades da administração pública direta,
indireta ou fundacional.

A celebração dos convênios está proibida em que período?

Não. A vedação de que trata o art. 73, VI, “a”, da Lei n° 9.504/97, não proíbe a realização de
convênio, mas, sim, que se realizem transferências nos três meses anteriores ao pleito
eleitoral, em nada impedindo que o repasse só venha a ocorrer após o referido prazo.
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Assim, o convênio pode ser !rmado, contendo cláusula expressa de vedação de transferência
no período estipulado, podendo ocorrer o repasse somente após a conclusão do pleito
eleitoral, no primeiro ou no segundo turno das eleições, conforme o caso.

O Poder Público pode promover programas, treinamentos e cursos durante o período
eleitoral?

Sim. Não há vedação quanto à realização desses eventos, tendo em vista que se deve garantir
a continuidade do serviço público, mesmo durante o período eleitoral, justamente para não
causar prejuízos à população. Contudo, é fundamental que não tenham nenhuma conotação
político-partidária, nem possibilitem favorecimento pessoal, inclusive a candidatos ou
autoridades públicas envolvidas no evento.

É possível a divulgação de símbolos, marcas, imagens e expressões que identi"quem
determinado governo?

O uso de símbolos, marcas, imagens e expressões que identi!quem determinado governo ou
programa con!guram propaganda institucional e, por isso, vedada sua divulgação nos três
meses que antecedem o pleito, ainda que se trate de ações isoladas.

O TSE já estabeleceu que: “em relação à vedação da propaganda, o que se proibiu foi a
utilização de slogans, símbolos ou logotipos pessoais que não sejam os de!nidos na
Constituição do Estado.”

O agente público candidato pode participar da inauguração de obras públicas, durante
o período eleitoral?

Não. O candidato, nos três meses que antecedem o pleito, não poderá participar de
inauguração de obras públicas, de acordo com a vedação determinada no art. 77 da Lei nº
9.504/97. A jurisprudência entende que a simples presença do candidato suscita a vedação.
As inaugurações não estão vedadas. É vedada apenas a participação do candidato no evento.

Sobre a matéria, vale destacar que o TSE, no julgamento do Agravo Regimental em
Representação nº 874, julgado em 30 de maio de 2006, decidiu que:

“inexiste propaganda eleitoral antecipada quando o Chefe do Poder Executivo, em eventos
públicos, sem qualquer menção à candidatura, eleições, ou comparação com governo
anterior, relata feitos de sua administração.” A proferir o seu voto, o Ministro Relator Ribeiro
aduziu o seguinte: “em relação à matéria de fundo, como não houve, nos discursos, menção à
candidatura, ao pleito eleitoral futuro, à política a ser desenvolvida, nem argumentos que
levem a crer que o Presidente da República seria o mais indicado a ser eleito em pleito
próximo, entendi não ter havido propaganda eleitoral antecipada.”

É permitido licitar e executar obras e serviços de engenharia no período pré-eleitoral
(três meses que antecedem o pleito), tendo em vista a vedação prevista na legislação
eleitoral (lei 9504/97)?

Sim. Com relação à aplicação de recursos do erário estadual, tem-se que o Estado pode licitar
e executar obras e serviços de engenharia, pois não existe qualquer óbice à promoção de
processo licitatório em ano eleitoral, visto que os serviços ou políticas públicas não podem
sofrer interrupções por força de fatores como as eleições.

Do mesmo modo, sendo o recurso proveniente de transferência voluntária e tendo o ente
efetivado o repasse !nanceiro, anteriormente a 3 de julho de 2010, inexiste também, a
vedação acerca da possibilidade de licitação, com tais recursos, pois a Lei n° 9.504/97, com
suas alterações posteriores, não veda a realização de licitações e a celebração de contratos
administrativos em anos eleitorais.

Contudo, é fundamental que não tenham nenhuma conotação político-partidária, nem
possibilitem favorecimento pessoal, inclusive a candidatos ou autoridades públicas
eventualmente envolvidas.

É permitida a realização de doações em período eleitoral?

Não. Através do que dispõe a Lei n° 9.504/97, §10, o simples ato de doar foi classi!cado pela
legislação eleitoral como sendo proibido, à exceção das hipóteses referidas – calamidade
pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária, no exercício anterior.

Não é exigido que, durante o período eleitoral, o programa social, antes implantado, seja
abolido ou tenha interrompida ou suspensa a sua execução, pois o que se proíbe é tão só o
seu desvirtuamento, a sua colocação a serviço da candidatura, en!m, o seu uso promocional.

Quanto às situações de calamidade pública e estado de emergência, tais conceitos não
envolvem um ato isolado, mas sim situações sérias, com relevante alcance de parcela da
população, sendo, inclusive, exigidas formalidades legais para sua caracterização, devendo
ser declarado o estado de calamidade pública ou de emergência pelo Prefeito Municipal,
podendo ser homologado pelo Governador do Estado, para que tal medida possa ter alcance
no âmbito da administração estadual.

É de caráter obrigatório a licença de servidor público efetivo para atividade política ?
Sim. O servidor efetivo é obrigado a licenciar-se para praticar atividade política, obedecido o

disposto na legislação federal especí!ca. Há que se aduzir que a lei federal especí!ca é a Lei
Complementar n. 64, de 18.05.1990, a denominada Lei das Inelegibilidades, sendo esse o
diploma normativo que especi!ca as hipóteses e condições de afastamento dos cidadãos
pretendentes a disputas eleitorais.
Referida lei especí!ca exige a desincompatibilização – afastamento temporário do cargo ou
função – dos servidores públicos para evitar o abuso do exercício de cargo, função ou
emprego na administração pública direta ou indireta.

O não afastamento do servidor público efetivo do exercício de sua função o enquadra na Lei
Complementar n. 64/90, que estabelece os casos de inelegibilidade.

É possível a nomeação de candidatos aprovados em concurso público durante o
período de vedação eleitoral previsto no art. 73, V da Lei 9.504/97?

É vedada a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, cuja homologação
tenha sido publicada durante três meses que antecedem o pleito eleitoral. Dessa forma, para
a nomeação dos candidatos, o concurso deve ter sido homologado até três meses antes do
pleito, conforme ressalva da alínea “c” do inciso V, do art. 73, da Lei das Eleições.

É permitida a campanha ou veiculação de material de campanha nas repartições
públicas da Administração Direta ou Indireta do Município?

Não. Nos termos do artigo 37, caput, da Lei 9.504/97, nos bens pertencentes ao Poder
Público é vedada a veiculação e propaganda de qualquer natureza. Nas dependências de
órgãos do Poder Legislativo, entretanto, caberá à respectiva Mesa Diretora decidir sobre sua
autorização.

Na hipótese da Câmara de Sete Lagoas a Mesa Diretora optou por proibir a campanha ou
veiculação de material de campanha, ver portaria especí!ca.

É permitido o custeio de despesas com viagens e hospedagens de servidores públicos
para cursos ou treinamentos em ano eleitoral?

Sim. Como é cediço, tais despesas são submetidas a rigoroso crivo dos departamentos
competentes a !m de conferir às viagens, importância inquestionável para o Município de
Belo Horizonte já que, em sua maioria, envolve eventos de capacitação e aprimoramento
técnico de servidores em estrita harmonia com funções desenvolvidas. Evidentemente, tais
custeios não podem estar a contemplar qualquer promoção a candidato, partido político ou
coligação.
Assim, conclui-se pela possibilidade de custeio de despesas com viagens e hospedagens
nacionais e internacionais dos servidores, agentes públicos e convidados, em interesse do
Município, por verbas provenientes de Fundos tais como: Fundo Municipal de Saúde, Fundo
da Procuradoria Geral do Município, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vez que tal conduta não se enquadra no
rol das proibições previstas na legislação eleitoral.
Os Fundos ora elencados têm previsão legal para custearem despesas do tipo e o fazem já
em tempo pretérito, razão pela qual não se con!gura benefícios ou medida oportunista que
venha a impactar nas Eleições de 2016 .

Como o eleitor poderá agir em caso de irregularidades?

A Resolução nº 23.222 dispõe que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da
existência de infração penal eleitoral deverá comunicá-la ao Juiz Eleitoral local. Outra
disposição importante da referida resolução é a ordem de prioridade que a Polícia Federal
deverá dar às atribuições eleitorais.
Merece mencionar também o canal de denúncia de propaganda eleitoral irregular em todo o
Estado de Minas Gerais, incluída a propaganda eleitoral extemporânea, por meio do site do
TRE-MG, em que o denunciante deverá se identi!car, mas sua identidade !cará restrita à
administração da Justiça Eleitoral, não constando em eventual apuração ou representação
que vier a ser intentada.
O “Denúncia on line”, como foi chamado, não responderá a consultas e não receberá
denúncias de propagandas eleitorais relativas a rádio, TV e imprensa escrita — que têm um
tipo de tramitação especí!ca.

A Administração Pública Estadual pode continuar a promover os seus programas,
eventos, palestras, cursos e treinamentos, ou seja, eventos - de maneira geral -
durante o período eleitoral?
Sim. Não há vedação expressa quanto à realização desses eventos, tendo em vista que se
deve garantir a continuidade do serviço público, mesmo durante o período eleitoral,
justamente para não causar prejuízos à população. No entanto, é de suma importância que
esses eventos não tenham nenhuma conotação político-partidária, nem favoreçam esse ou
aquele candidato participantes do pleito eleitoral, sob pena de ser considerada ilegal.
Recomenda-se, buscando dar transparência e demonstração de boa-fé, que seja o!ciado ao
Ministério Público Eleitoral dando-lhe conhecimento sobre a realização do evento a !m de
que possa, em querendo, !scalizá-lo.

A proibição de inauguração de obras públicas abrange o ato de visita a obras já
inauguradas ou em execução?
Não, desde que a visita ou inspeção de obras se dê em caráter administrativo, pois segundo
entendimento do TSE, o candidato a cargo do Poder Executivo que visita obra já inaugurada
não ofende a proibição contida no artigo 77 da Lei Federal nº 9.504, de 1997. No mesmo
sentido, podem-se citar os seguintes precedentes do TSE:
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- Não con!gura situação jurídica enquadrável no art. 77 da Lei nº 9.504/97 o comparecimento
de candidatos ao local após a inauguração da obra pública, quando já não mais estão
presentes os candidatos em geral (Acórdão nº 24.852, de 27.9.2005).
- A participação em evento público, no exercício da função administrativa, por si só, não
caracteriza inauguração de obra pública (Acórdão nº 608, de 25.5.2004).
Nas solenidades realizadas em período eleitoral são vedadas:

I – a utilização de marcas de governo, slogans, banners, faixas e outras peças de comunicação
contendo referências, informações ou juízos de valor acerca de governo;
II – a presença de candidatos que concorram a quaisquer cargos eletivos nas eleições de 2018
em inaugurações de obras públicas;
III – a realização de shows artísticos;
IV – a realização de discurso político-partidário e a menção a eleições ou a candidatos;
V – a utilização de cartazes, faixas, carros de som, distribuição de releases e outras formas de
divulgação pública ou convocação para o evento.
Parágrafo único – Para os efeitos desta resolução, considera-se solenidade a cerimônia pública
realizada por ocasião da formalização de atos administrativos, inauguração ou visita a obras,
visita a dependências de governo, ou assemelhados.

Participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, segundo a AGU.

Conduta: comparecimento de candidato em inaugurações de obras públicas
(cf. art. 77 da Lei nº 9.504, de 1997).
Período: nos três meses anteriores à eleição, ou seja, a partir de 7 de julho de 2018.
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 con!gurado 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 veri!cou a conduta vedada (cf.
inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990).
OBSERVAÇÃO - abrangência: 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
demandado a participação no evento, além disso, passou a ser aplicável aos candidatos a
qualquer cargo, não só aos cargos para o Poder Executivo.
OBSERVAÇÃO - de!nição de candidato aplicável ao dispositivo: segundo o TSE, “A condição de
candidato somente é obtida a partir da solicitação do registro de candidatura. Assim sendo,
como ainda não existia pedido de registro de candidatura à época do comparecimento à
inauguração da obra pública, o art. 77 da Lei nº 9.504/97 não incide...” (AAG nº 5.134,
Acórdão de 11/11/2004, relator Ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos).
OBSERVAÇÃO – proporcionalidade: “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)
OBSERVAÇÃO - participação de candidato em inauguração de obra privada não constitui
conduta vedada: 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)

RESPOSTAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES:

Quais são os tipos de decisão do TSE?
Acórdãos, resoluções, decisões colegiadas sem resolução e decisões monocráticas.

Como é realizado o atendimento ao público externo?
Preferencialmente por e-mail, mas também pelo telefone (61) 3316-3494 ou, pessoalmente,
no endereço:
Praça dos Tribunais Superiores
Edifício Sede do TSE
Bloco C - Sala T-13
Brasília/DF
70096-900
www.tse.jus.br

Qual é o prazo para resposta da pesquisa por e-mail?
É de até 24 horas, considerados os dias úteis.

Que tipo de resposta posso obter?
As que fazem parte de ementas de decisões proferidas pelo TSE (acórdãos e resoluções) e
pelos ministros da Corte (decisões monocráticas).
Não serão atendidos pelo serviço de Pesquisa de Jurisprudência os pedidos de:
Consultoria jurídica: a consultoria jurídica é atividade privativa de advogados (Lei nº
8.906/1994, art. 1º, II). Além disso, somente ao Tribunal compete responder a consultas
formuladas por parte legítima (CE, art. 23, XII);
Decisões de outros tribunais: cada um dos tribunais é responsável pela manutenção de sua
base de dados jurisprudenciais, bem como pelo atendimento ao público nas demandas por
informação jurisprudencial.
As informações abaixo estão disponíveis no sítio do TSE.

FONTES:

Fontes de consulta utilizadas na elaboração deste documento:

1. Sítio do Tribunal Superior Eleitoral

2. Sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo

3. Lei Federal n.º 9.504/1997.

4. Resolução TSE n.º 23.450 de 10 de novembro de 2015.

5. Temas selecionados: www.tse.jus.br.

6. Orientações aos Agentes Públicos Municipais Eleições – 2016 - Procuradoria Geral do
Município de Belo Horizonte Gerência de Atividades em Procedimentos de Controle Externo
– GPCE – Novembro 2015.

7. Estudos Jurídicos - Orientações aos Agentes Públicos Municipais Eleições – 2016
Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte Gerência de Atividades em
Procedimentos de Controle Externo – GPCE – Novembro 2015.

8. Condutas Vedadas para o ano de 2014 da Controladoria Geral do Município do Recife

9. Orientações aos Agentes Públicos do Município de Florianópolis no ano eleitoral 2016

1 0 .
http://www.advocaciageral.mg.gov.br/images/stories/downloads/resolucoes/resolucoes_c
onjuntas/2018-resolucaoconjunta-1-segov-seccri-age-eleicao-rep.pdf

1 1 . h t t p : / / e t i c a . p l a n a l t o . g o v. b r / s o b r e - a - c e p / l e g i s l a c a o / c a r t i l h a _ -
_condutas_vedadas_aos_agentes_publicos_federais_em_eleicoes_-_eleicoes_2016.pdf

12. http://www.portaldoservidor.pr.gov.br/arquivos/File/condutaeleitoral.pdf

PORTARIA Nº 09/2019

“DISCIPLINA A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NO
ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, NOS TERMOS

DO ART. 37 §3º DA LEI FEDERAL N.º 9.504/97. ”

Art. 1º Fica disciplinado pela presente norma todos os atos que envolvam propaganda
eleitoral no âmbito da Câmara Municipal, no exercício da competência da Mesa Diretora,
conforme art. 37, §3º da Lei Federal n.º 9.504/97.

Art. 2º Não serão permitidas propagandas eleitorais no interior da Câmara Municipal de
Sete Lagoas, nos veículos o!ciais próprios e locados, bem como na fachada do prédio
inclusive adesivos, bótons, bandeiras, broches, dísticos e similares, exceto:

I – No interior dos gabinetes;
II – Nas áreas comuns exclusivamente para o trânsito até o gabinete, não sendo permitido a
permanência nas áreas comuns com propaganda eleitoral de qualquer tipo.
III – No estacionamento da Câmara Municipal, exclusivamente para os veículos particulares
autorizados, seguindo as demais regulamentações eleitorais.

§1º A recusa em retirar a propaganda eleitoral não impedirá o acesso às dependências da
Câmara, mas sujeitará a imediata denuncia junto à Justiça Eleitoral com o envio da !lmagem
e demais provas do ato ilegal podendo ainda sujeitar o infrator as responsabilizações
administrativas, cíveis e penais porventura cabíveis.

§2º Apesar de constituir dependência da Câmara, dado o uso misto de carros o!ciais
locados e/ou próprios e veículos particulares será permitido o estacionamento de veículos
com propaganda eleitoral, contudo, seguindo as demais regulamentações eleitorais.

§3º Durante as sessões plenárias, audiências públicas, reuniões especiais ou qualquer ato
que venha a ter a transmissão da TV Câmara não será permitida propaganda eleitoral de
qualquer tipo, inclusive nas vestes.

Art. 3º A Secretaria Especial de Comunicação da Câmara Municipal, em especial a TV
Câmara deverá cumprir na integralidade a legislação eleitoral, em especial a Resolução nº
1.101/2019.

Art. 4º As transmissões da TV Câmara, bem como as comunicações da Secretaria de
Comunicação da Câmara Municipal deverão seguir as seguintes orientações:

I – Não veicular matérias sobre pronunciamentos que tenham claro teor eleitoral, pois os
veículos não são extensões do Plenário;

II - As notícias devem restringir-se aos pronunciamentos sobre a atividade legislativa do
parlamentar;
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III – Deverá ser feita a comunicação e cadastro da TV junto à Justiça Eleitoral no prazo
estipulado na Resolução nº 1.101/2019.

IV - Ocorrendo propaganda eleitoral, mesmo que subliminar, nas transmissões ao vivo da TV
Câmara !ca proibida a reprise do evento.

Art. 5º – Deverá ser assegurada participação isonômica de todos os vereadores e comissões
na grade da TV Câmara.

§1º As Comissões e vereadores devem comunicar à Secretaria Geral da Câmara Municipal
todos eventos e atividades parlamentares que possam vir a ser objeto de cobertura da
Secretaria Especial de Comunicação.

§2º As comissões e vereadores para terem o acompanhamento da TV Câmara em seus atos
devem protocolar na Secretaria Especial de Comunicação pedido descrevendo o evento ou
fato que se quer a cobertura com no mínimo 72 horas de antecedência, salvo urgência e
interesse público aferidos pelo Presidente da Câmara Municipal.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sete Lagoas, 09 de maio de 2019.

Alcides Longo de Barros
Presidente

Rodrigo Braga da Rocha Marli Aparecida Barbosa
2º Vice-Presidente 1ª Secretária

Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento
2º Secretário
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