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os agentes políticos (presidente da república, governadores, prefeitos e respectivos
vices, ministros de estado, secretários, senadores, deputados federais e estaduais,
vereadores etc.);

os servidores titulares de cargos públicos, efetivos ou em comissão, em órgão ou
entidade pública (autarquias e fundações);

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

A Cartilha reúne informações básicas acerca dos direitos políticos e das normas legais
que devem nortear a atuação dos agentes públicos para que seus atos estejam em
conformidade com a legalidade. 
Com a aproximação do período eleitoral de 2022, agentes públicos, candidatos ou não,
precisam ficar atentos às restrições impostas pela Lei das Eleições. 

Quem tem cargo público fica impedido, por exemplo, de 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. O objetivo das restrições  é impedir o uso indevido da
máquina pública em benefício de algum candidato e garantir a igualdade entre as
candidaturas.

De acordo com a Lei das Eleições (Lei Federal nº 9.504/1997), “reputa-se agente público
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.”

A definição legal de agente público é muito ampla, e devem ser considerados como tal:
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as pessoas requisitadas para prestação de atividade pública (p. Ex.: membro de
mesa receptora ou apuradora de votos, recrutados para o serviço militar obrigatório
etc.);

os gestores de negócios públicos; 

os estagiários;

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

Fica proibido, por exemplo, 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. Além disso, a norma proíbe
ceder servidora ou servidor público – ou pessoa empregada da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo – para comitês de
campanha durante o horário de expediente normal. Até mesmo o uso de seus serviços
nos comitês é vedado. A exceção só se aplica à pessoa servidora ou empregada que
estiver licenciada.

Também está vedado ao agente público o uso de materiais ou serviços, custeados por
governos ou casas legislativas, que ultrapassem as prerrogativas fixadas nos regimentos
e normas dos órgãos que integram. Também ficam proibidas, no primeiro semestre do
ano da eleição, despesas com publicidade de órgãos públicos ou das respectivas
entidades da administração indireta que excedam a média de gastos do primeiro
semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.

Nos 3 meses que antecedem a eleição, a norma impõe uma série de restrições para
nomeação e contratação de pessoal. Ressalvadas algumas exceções explicadas na lei, é
proibido nomear, contratar ou de qualquer forma admitir servidor público entre os três
meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos. A proibição vale também para
demissão sem justa causa, transferência e exoneração de servidores.
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Como elemento de interpretação e compreensão sobre
as condutas que devem ser vedadas é importante
entender o princípio básico que norteia a legislação que
proíbe determinadas condutas dos agentes públicos no
período de eleição. Esse princípio pode ser deduzido do
caput do artigo 73 da Lei Federal n. 9.504, de 1997: “(....)
Condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”.

O TSE, no Resp n. 45.060, acórdão de 26/09/2013, da lavra
da relatora ministra Laurita Hilário Vaz, a tal respeito
assim se manifestou:
“(....) A configuração das condutas vedadas prescritas no
art. 73, da Lei Federal n. 9.504/1997, 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”.

Outro aspecto a ser observado na legislação, e assim considerado pela Justiça, é o fato
de que na verificação das ilegalidades das condutas se dispensa a comprovação de
dolo ou culpa do agente, sendo cláusulas de responsabilidade objetiva. Torna-se,
portanto, desnecessária a análise da potencialidade lesiva para influenciar a decisão.
Basta que a conduta torne desigual a oportunidade de concorrer para haver a
ocorrência da ilicitude. 

Princípio básico da
vedação de condutas2
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De acordo com o disposto nos artigos 28 e 77 da Constituição Federal, segundo os quais
a eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, do Presidente e do Vice-
Presidente da República, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro
turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior
ao do término do mandato de seus antecessores. Sendo assim, o primeiro turno das
eleições ocorrerá em 02 de outubro de 2022, e eventual segundo turno em 30 de
outubro de 2022. As eleições para cargos do legislativo, por sua vez, ocorrerão na data
do primeiro turno.

As despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, não poderão
exceder a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito (art. 73, VII da Lei nº 9.504/97). Regra aplicável exclusivamente
na circunscrição do pleito eleitoral (União, Estados e Distrito Federal, nas eleições de
2022).

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 (art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/97). Embora a questão seja controvertida, o
TRE/RS firmou posicionamento no sentido de que a vedação independe da
circunscrição do pleito, aplicando-se a todo agente público no período vedado
(Consulta nº 43534).

Calendário
Eleitoral3

Das vedações por
período eleitoral

De 1º de janeiro a 30 de junho de 2022:

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022:
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Páginas e perfis dos órgãos públicos em canais digitais devem arquivar ou ocultar
toda e qualquer publicidade sujeita ao controle da legislação eleitoral, incluindo
aquelas publicadas anteriormente ao período eleitoral. As redes sociais devem ficar
inativas temporariamente ou poderão ser criados perfis temporários. Qualquer
elemento que indique benefício pessoal de algum político que ocupa um cargo em
disputa ou de qualquer agente político é proibido. A medida obedece a
determinação da Lei n° 9.504/1997, que proíbe agentes públicos, nos três meses que
antecedem a data do pleito de “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”.

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 de serviço em andamento e com cronograma prefixado, bem como os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. A regra
independe da circunscrição do pleito eleitoral (Art. 73, VI, a da Lei nº 9.504/97).

Comparecer o candidato a inaugurações de obras públicas. A regra se aplica
apenas aos candidatos, que não poderão comparecer a inaugurações de obras
localizadas na circunscrição em que concorrem a cargo eletivo (União, Estados ou
Distrito Federal, nas eleições de 2022), independentemente de a obra ser federal,
estadual ou municipal (art. 77 da Lei nº 9.504/97). Com a Lei Federal n. 12.034/2009, a
vedação passou a alcançar o simples comparecimento a inaugurações de obras
públicas, não mais demandada a participação no evento, além disso, passou a ser
aplicável aos candidatos a qualquer cargo, não só aos cargos para o poder
executivo. 

De 02 de Julho (3 meses antes do pleito)
até o encerramento das Eleições:

De 02 de julho de 2022 (3 meses antes do pleito)
até a posse dos eleitos:



7

CARTILHA DE
ORIENTAÇÕES

PARA AGENTES DE MUNICÍPIOS NAS ELEIÇÕES GERAIS

2022 C A P Í T U L O   4
DAS VEDAÇÕES POR
PERÍODO ELEITORAL

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.
Ressalvados os casos de: 

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

b)  nomeação para cargos do Poder Judiciário, do
Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de
contas e dos órgãos da Presidência da República;

c)  nomeação dos aprovados em concursos públicos
homologados até 4 de julho de 2022; 

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

e)  transferência ou remoção ex officio de militares,
de policiais civis e de agentes penitenciários (73, V
da Lei nº 9.504/97). Regra aplicável exclusivamente
na circunscrição do pleito eleitoral (União, Estados e
Distrito Federal, nas eleições de 2022);

Contratar shows artísticos pagos com recursos públicos para inaugurações (art. 75
da Lei nº 9.504/97). Regra aplicável exclusivamente na circunscrição do pleito
eleitoral (União, Estados e Distrito Federal, nas eleições de 2022); 

Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito (73, VI da Lei 9.504/97). Regra aplicável exclusivamente na circunscrição do
pleito eleitoral (União, Estados e Distrito Federal, nas eleições de 2022);
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A aprovação, a edição ou a sanção de norma legal contendo plano de alteração,
reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato para
nomeação de aprovados em concurso público, quando resultar em aumento da
despesa com pessoal;

Ordenar, autorizar ou executar atos que impliquem aumento de despesas com
pessoal - artigos 21 da LRF e 6º da LRFE. Regra aplicável exclusivamente na
circunscrição do pleito eleitoral (União, Estados e Distrito Federal, nas eleições de
2022).

De 04 de julho a 31 de dezembro de 2022:

Aplicabilidade: Federal, Estadual e Municipal.

Das vedações permanentes
aos agentes públicos5

LEI 9.504/1997 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000

Cessão ou Uso de Bens Públicos
Art. 73, I: Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária. 

a) Uso de residências oficiais - Em conformidade com o § 2º do art. 73 da LE,
não está vedado o uso, pelos candidatos à reeleição aos cargos de Presidente e
de Vice-Presidente da República, de Governador e de Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, de Prefeito e de Vice-Prefeito, de suas residências
oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões permanentes à
própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. 
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b) Uso de máquina reprográfica - Caso seja utilizada para copiar material de
propaganda eleitoral, incide a proibição. Uso de veículos oficiais do Poder
Público (veículos de serviço e veículos de representação). Os veículos oficiais
também estão abrangidos pela vedação referida no art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997, de modo que não podem ser utilizados em benefício de candidato,
pardo político ou coligação.

c)  Uso de veículo oficial pelo agente público candidato - Nos casos em que for
candidato, o agente público não pode utilizar o veículo oficial em atividades de
campanha, sob pena de incorrer na conduta vedada. A única exceção prevista
na Lei Eleitoral diz respeito ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo
Presidente da República (art. 73, § 2º), obedecido o disposto no art. 76
(ressarcimento das despesas).

d) Veículos oficiais em carreatas - A participação de veículos oficiais em
carreatas organizadas com a finalidade de promover candidato, pardo político
ou coligação caracteriza a conduta proibida, ainda que o agente que utiliza ou
autoriza a utilização do transporte não seja, ele próprio, candidato. 

e) Uso de transporte oficial para deslocamento até convenção partidária -
Deve ser evitado o uso do transporte oficial para esse fim, porquanto isso pode
vir a se revelar benéfico a uma futura candidatura. Ainda que, ao tempo da
utilização do veículo, o agente não seja candidato, ele pode ser escolhido pelo
pardo para concorrer, o que configuraria o benefício que a Lei das Eleições
busca evitar.

f) Utilização de internet e de computadores pertencentes à administração
pública, direta ou indireta, por agentes públicos, para realização de
postagens com conteúdo de propaganda eleitoral em rede social. A Justiça
Eleitoral entende que a conduta vedada só se caracteriza mediante a
comprovação inequívoca de que o IP (Internet Protocol) utilizado para
postagens e compartilhamentos é o referente ao computador de trabalho do
servidor público.
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g) Propaganda eleitoral em repartições públicas. A veiculação de propaganda
eleitoral em repartições públicas é proibida. Há exceção prevista, no entanto,
em relação ao Poder Legislativo, em cujas dependências eventual veiculação
de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora (art. 37, § 3º, da LE).

Uso de Materiais e Serviços

Cessão de Servidor ou Empregado Público

Art. 73, II – Usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram.

Art. 73, III - Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, pardo político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado.

a) Limitação quantitativa e qualitativa - O uso de materiais e serviços
custeados pelos Governos ou Casas Legislativas deve ficar restrito às
prerrogativas do cargo. Dessa maneira, não cabe a utilização de tais materiais e
serviços para a realização de campanha eleitoral, mesmo quando respeitados
os limites quantitativos previstos nos regimentos e normas dos órgãos públicos.

b) Uso de telefone celular funcional para envio de mensagens de cunho
eleitoral por parlamentar candidato à reeleição em pleno exercício do
mandato - A utilização de serviço contratado com recursos públicos configura
o uso da máquina pública em campanha eleitoral, conduta que fere a
igualdade de condições entre os candidatos ao certame.

c) Confecção de uniformes para servidores nas cores da campanha eleitoral.
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a) Interpretação da expressão “para comitês de campanha eleitoral” - Fica
vedado ceder servidores e empregados públicos ou usar de seus serviços para a
realização de quaisquer atos relacionados à campanha eleitoral, mesmo
aqueles de caráter burocrático.

b) Postagem de propaganda eleitoral pelo Facebook - O Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul já reconheceu a prática da conduta vedada no
caso de servidores públicos que, durante o horário de trabalho, utilizaram
maquinário e utensílios do Poder Público para postar propaganda eleitoral na
rede social Facebook (TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 51725, Rel. Ingo Wolfgang
Sarlet, j. 13/03/2013).

c) Abuso de poder político - O Tribunal Superior Eleitoral possui precedente no
sendo de que “o abuso do poder político qualifica-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
ELEIÇÕES 2022 | MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS
ESTADUAIS | PGE-RS 5. CONDUTAS VEDADAS EM ESPÉCIE – LEI Nº 9.504/1997
40 esta ou aquela candidatura, pois, nos termos do art. 3º, alínea j, da Lei nº
4.898/1965, configura abuso de autoridade qualquer atentado 'aos direitos e
garantias legais assegurados ao exercício profissional'”.

Distribuição Gratuita de Bens e Serviços de Caráter Social 
Art. 73, IV - Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, pardo político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público.
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Abuso de Autoridade
Art. 74 - Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37
da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento
do registro ou do diploma.

Casos práticos

Hipótese em que Assessor de Comunicação Social faz consulta
sobre a necessidade de apagar página da internet, inclusive
Facebook, Instagram e similares, que contenha propaganda ou
publicidade relativa a envio de verba de emendas parlamentares
para obras locais.  Orienta-se que, neste caso, as páginas sejam
temporariamente tiradas do ar, e criadas novas, também
temporariamente, apenas para os comunicados e informações de
utilidade pública. O recebimento de recursos até 02 de julho de
2022, e a posterior aplicação pode ser realizado, ou seja, a
administração municipal pode fazer a aquisição dos bens ou
serviços a que o recurso já estava destinado. Todavia, não pode
realizar propaganda ou publicidade referente ao parlamentar que
enviou o recurso, especialmente quando é candidato. 

Também oriunda de secretaria de comunicação social, trata-se de
outra hipótese sobre propaganda e publicidade nas redes sociais e
site da prefeitura. Observa-se, novamente, a vedação à menção de
nomes de candidatos. No caso, indagou-se se notícias relacionadas
a determinado secretário municipal, que concorrerá à vaga de
deputado federal, devem ser suprimidas das redes. A resposta é
positiva – orienta-se que tais notícias sejam suprimidas das redes,
até o final das eleições, como medida de prudência e zelo ao direito
de concorrer do secretário.
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Casos práticos

Consulta sobre a possibilidade de fazer inauguração de obra
realizada com recursos provenientes do governo estadual ou
federal. Orienta-se que não sejam realizadas festividades ou
comemorações por obras realizadas. 

Consulta sobre homenagens, com entrega de placas, por exemplo,
não podem ser realizadas, quando mencionam nomes de
candidatos a cargos. 

Consulta sobre participação de candidato a inauguração de obra
privada. Neste caso, é importante considerar que o plenário do TSE,
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 n. 18-212, em 3.10.2017). Todavia, por precaução, tratando-se
de uma interpretação judicial da lei, orienta-se pelo não
comparecimento, especialmente havendo subsídio com recursos
públicos.

Informa-se que o presente material orientativo está em constante aperfeiçoamento,
podendo ser ampliado. 

De qualquer forma, observa-se que em razão da imprevisibilidade de todas as
situações de dúvidas que provoquem esclarecimentos e orientações, informações
adicionais poderão ser encaminhadas à Assessoria Jurídica da Famurs, que elaborará
a orientação jurídica pertinente ao caso em questão aos agentes consulentes.
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