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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 
APRESENTAÇÃO 

Tornou-se praxe a atuação da Procuradoria Geral da Assembleia 

Legislativa na prevenção da ocorrência de violação das condutas vedadas aos 

de agentes públicos em ano eleitoral. 

Nesse sentido, foi editado, no mês de Abril deste ano, o Ato da Mesa nº 

2.197, que introduziu para amplo conhecimento de todos, as regras eleitorais 

que devem pautar a atuação da Assembleia, seus Deputados e Servidores 

durante esse período.  

Com a proximidade das eleições e em cumprimento as determinações 

do Ex. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa ,optou a Procuradoria por 

intensificar os esforços no sentido de ampliar a compreensão e o conhecimento 

das normas por todos os seus destinatários visando seu integral cumprimento.  

Sendo assim, foi elaborada a presente cartilha1 com base nas 

legislações e resoluções eleitorais vigentes. 

Além disso, a Procuradoria encontra-se a disposição para quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários disponibilizando para 

tanto, os ramais 3655 ou 3653, além do atendimento presencial. 

 

                   Erick Musso   

Presidente Assembleia Legislativa                                                 José Arimathéa Campo Gomes 

                                                                                                                      Procurador geral 

 

 

Eduardo Rocha Lemos   

Subprocurador geral em exercício                                               Vinícius Oliveira Gomes Lima 

      Diretor da procuradoria 

 

 

                                                 
1
 B823c Brasil. Advocacia-Geral da União. Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em 

Eleições: Eleições 2022, orientação aos Agentes Públicos / Advocacia-Geral da União, Subchefia para 

Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República e Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República. 9. ed. revista e atualizada. - Brasília: AGU; Presidência da 

República/Secretaria-Geral, 2022. 51p. 
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1. PRINCÍPIO BÁSICO DE VEDAÇÕES DE CONDUTAS  

 

O princípio básico que deve nortear as condutas dos agentes públicos 

no período de eleição está disposto no caput do art. 73 da Lei nº 9.504, de 

1997, ou seja, são vedadas  

 

“... condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 

entre candidatos nos pleitos eleitorais”.  

 

O Tribunal Superior Eleitoral entende que:  

 

“a configuração 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.” (REsp nº 

45.060, Acórdão de 26/09/2013, relatora Ministra Laurita Hilário 

Vaz).  

 

[...] A aferição do abuso do poder econômico, político ou do uso 

indevido dos meios de comunicação social independe do 

resultado do pleito, devendo ser aferida de acordo com a 

gravidade da situação revelada pela prova dos autos. [...]” (Ac. de 

7.2.2017 no RO nº 138069, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)  

 

Logo, as condutas vedadas não exigem comprovação de dolo ou culpa 

do agente, sendo cláusulas de responsabilidade objetiva. Assim é dispensável 

a análise da potencialidade lesiva para influenciar o pleito (Respe TSE nº 

38704, rel. Min. Edson Fachin de 13.8.2019 e Agravo de Instrumento TSE nº 

5747, rel. Min. Edson Fachin de 07/02/2020). 
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2. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ELEIÇÕES 

 

2.1 PUBLICIDADE E O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE  

 

Conduta: infringência 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 configura abuso de autoridade, para fins 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. 

 

OBSERVAÇÃO – Notícia de conteúdo informativo: “[...] Conduta vedada. 

Art. 73, I, III e VI, b, da Lei 9.504/97. Notícia veiculada em sítio mantido por empresa 

pública. [...] 4. Segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, não há falar em 

conduta vedada (art. 73 da Lei das Eleições) na hipótese em que a notícia veiculada 

no portal de órgão da Administração Pública possui conteúdo meramente informativo. 

Precedente. (...) 6. Não se verifica, portanto, a realização das condutas vedadas 

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

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

benefício de candidatos, partido político ou coligação, tampouco se evidencia a 

publicidade institucional em período vedado. [...]” (Ac. de 17.12.2015 na Rp nº 160062, 

rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 
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2.2 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  

 

Definição de publicidade institucional: aquela destinada a informar à 

sociedade a realização de atos, programas, obras e serviços de caráter 

estritamente educativo, informativo ou de orientação social. 

 

CONDUTA: nos três meses que antecedem o pleito, “com exceção da 

propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, 

autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral” (cf. art. 

73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504, de 1997). 

 

PERÍODO: nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 

2 de julho de 2022 até a realização das eleições. 

 

OBSERVAÇÃO - Publicação de atos oficiais: Registre-se, ainda, que o 

Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a publicação 

de atos oficiais ou meramente administrativos não caracteriza publicidade 

institucional por não apresentarem conotação eleitoral (AgR-REspe nº 25.748, 

Acórdão de 07/11/2006, relator Ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos). 

 

OBSERVAÇÃO - Zelo em sítio institucional: Para o TSE, “os agentes 

públicos devem zelar pelo conteúdo a ser divulgado em sítio institucional, ainda 

que tenham proibido a veiculação de publicidade por meio de ofícios a outros 

responsáveis, e tomar todas as providências para que não haja 

descumprimento da proibição legal” (AgR-REspe nº 35.590, Acórdão de 

29/04/2010, relator Ministro Arnaldo Versiani Leite Soares). Nesse sentido o 

Parecer n. 003/2018/CTEL/CGU/AGU afirma que “na medida em que se torna 
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difícil a definição de parâmetros exatos para conceituar determinada publicação 

como publicidade institucional, é importante que os órgãos públicos adotem 

máxima cautela quanto ao conteúdo, forma, finalidade e utilidade de cada 

publicação”. 

 

 

RECOMENDAÇÕES AOS AGENTES PÚBLICOS 

 

 Qualquer tipo de informação deve ser divulgado de forma 

imparcial, sem análise de atos ou pessoas específicas que deem 

margem a favorecimento. 

 

 

2.3 PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA  

 

A partir da nova redação do art. 36-A, a Lei das Eleições (Lei 9.504/97) 

passou a prever que não configuram 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 VII daquele artigo. Ou seja, a lei não 

define o que é propaganda eleitoral antecipada, mas diz, somente, o que 

não é.  

 

PERÍODO: a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 

de agosto do ano da eleição (cf. art. 36, caput, da Lei 9.504/1997, com a 

redação dada pela Lei 13.165/2015).  
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2.4 PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS EM INAUGURAÇÕES DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

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 2 

de julho de 2022. 

 

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 exige protagonismo no evento, além 

disso, passou a ser aplicável aos candidatos a qualquer cargo, não só aos 

cargos para o Poder Executivo. 

 

OBSERVAÇÃO - Inauguração de obra privada: 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) 

 

2.5 NOMEAÇÃO, CONTRATAÇÃO, ADMISSÃO, DEMISSÃO SEM 

JUSTA CAUSA, SUPRESSÃO OU READAPTAÇÃO DE 

VANTAGENS, REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO E 

EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO  

 

CONDUTA: “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 
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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 ...” 

(cf. art. 73, inciso V, da Lei n° 9.504, de 1997).  

 

PERÍODO: nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 

2 de julho de 2022, e até a posse dos eleitos (cf. art. 73, inciso V, da Lei nº 

9.504, de 1997, e art. 83, V, da Resolução TSE nº 23.610/2019). 

 

EXCEÇÕES: (a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e 

designação ou dispensa de funções de confiança; (b) a nomeação para cargos 

do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de 

Contas e dos órgãos da Presidência da República; (c) a nomeação dos 

aprovados em concursos públicos homologados até o dia 2 de julho de 2022; 

(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 de ofício de 

militares, policiais civis e de agentes penitenciários (cf. alíneas do inciso V do 

art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997). 

 

 

2.6 REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS  

 

CONDUTA: “fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de 

seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição ...” (cf. art. 73, inciso VIII, da 

Lei nº 9.504, de 1997).  

 

PERÍODO: a partir de cento e oitenta dias antes da eleição, ou seja, a 

partir de 5 de abril de 2022 até a posse dos eleitos (cf. art. 73, inciso VIII, c.c. o 
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art. 7°, ambos da Lei nº 9.504, de 1997, e art. 83, VIII, da Resolução TSE nº 

23.610/2019). 

 

OBSERVAÇÃO - Projeto de lei encaminhado: segundo o TSE, “a 

aprovação do projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do período 

vedado pela lei eleitoral não se encontra obstada, desde que se restrinja à 

mera recomposição do poder aquisitivo no ano eleitoral”. (Consulta nº 782, 

Resolução TSE nº 21.296, de 12/11/2002, relator Ministro Fernando Neves da 

Silva). 

 

2.7 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS  

 

CONDUTA: “realizar transferência voluntária de recursos da União aos 

Estados e Municípios ..., sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os 

recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de 

obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a 

atender situações de emergência e de calamidade pública” (cf. art. 73, inciso 

VI, alínea “a”, da Lei nº 9.504, de 1997).  

PERÍODO: nos três meses anteriores à eleição, ou seja, a vedação 

conta a partir de 2 de julho de 2022 (cf. art. 73, inciso VI, “a”, da Lei nº 9.504, 

de 1997). 

 

EXCEÇÕES: (a) recursos destinados a cumprir obrigação formal 

preexistente para execução de obra ou serviço já fisicamente iniciados e com 

cronograma prefixado (TSE, REspe nº 25.324, Acórdão de 07/02/2006, relator 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes); (b) para atender situações de emergência ou 

estado de calamidade pública durante a ocorrência do evento (TSE, CTA nº 

1.119, Resolução nº 21.908, de 31/08/2004, relator Ministro Francisco Peçanha 

Martins); ou (c) repasses para entidades privadas (TSE, ARCL nº 266, Acórdão 

de 09/12/2004, relator Ministro Carlos Mário da Silva Velloso; e REspe nº 

16.040, Acórdão de 11/11/1999, relator Ministro Walter Ramos da Costa Porto). 
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OBSERVAÇÃO - Interpretação extensiva: o TSE possui entendimento 

de que “a regra restritiva do art. 73, VI, ‘a’, da Lei nº 9.504/97 não pode sofrer 

alargamento por meio de interpretação extensiva de seu texto” (ARCL nº 266, 

Acórdão de 09/12/2004, Rel. Ministro Carlos Mário da Silva Velloso). 

 

OBSERVAÇÃO – Transferência voluntária e orçamento impositivo 2: O 

Tribunal de Contas da União, no Acórdão 287/2016 Plenário, decidiu que “[a]s 

transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais estão 

submetidas à vedação do art. 73, VI, a, da Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral), por se 

caracterizarem essencialmente como transferências voluntárias.” (Boletim de 

Jurisprudência 114/TCU). 
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CALENDÁRIO SIMPLIFICADO DAS ELEIÇÕES 2022 

 

 

5 de abril – terça-feira (180 dias antes do pleito) 

 

1. Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes 

públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder 

aquisitivo ao longo do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VIII, e 

Resolução TSE nº 22.252/2006 e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 83, VIII). 

 

 

2 julho - sábado (3 meses antes do pleito)  

 

1. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes 

condutas (Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos V e VI, alínea a, e Resolução TSE 

nº 23.610/2019, art. 83):  

I - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou 

impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar 

servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena 

de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos de:  

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

dispensa 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 2 

de julho de 2022;  
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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;  

 

II - 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 e os destinados a atender situações de emergência e de 

calamidade pública.  

 

2. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas 

administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/1997, 

art. 73, inciso VI, alíneas b e c, e § 3º):  

 

I - 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 municipais ou 

das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e  

 

II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do 

horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se 

de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. 

 

3. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a 

contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos (Lei nº 

9.504/1997, art. 75).  
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4. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a 

inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/1997, art. 77 e Resolução TSE nº 

23.610/2019, art. 86).  

 

5. Data a partir da qual, até 2 de janeiro de 2023, para as unidades da 

Federação que realizarem apenas o 1º turno, e até 30 de janeiro de 2023, para 

as que realizarem 2º turno, órgãos e entidades da Administração Pública direta 

e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma 

motivada, pelos tribunais eleitorais, ceder funcionários à Justiça Eleitoral (Lei n° 

9.504/1997, art. 94-A, II). 

 

 

16 de agosto - terça-feira  

 

1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive 

na internet (Lei nº 9.504/1997, arts. 36, caput, e 57-A, e Resolução TSE nº 

23.610/2019, arts. 2º e 27).  

 

2. Data a partir da qual, até 1º de outubro de 2022, os candidatos, os 

partidos, as federações e as coligações podem fazer funcionar, das 8 às 22 

horas, alto-falantes ou amplificadores de som (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º, e 

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 15).  

 

3. Data a partir da qual, até 29 de setembro de 2022, os candidatos, os 

partidos políticos, as federações e as coligações poderão realizar comícios e 

utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8h (oito horas) às 24h (vinte e 

quatro horas), podendo o horário ser prorrogado por mais 2 (duas) horas 

quando se tratar de comício de encerramento de campanha (Código Eleitoral, 

art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º, e Resolução TSE nº 

23.610/2019, arts. 5º e 15, § 1º).  
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4. Data a partir da qual, até as 22h (vinte e duas horas) do dia 1º de 

outubro de 2022, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, 

carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio (Lei 

nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11, e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 16).  

 

5. Data a partir da qual, até 30 de setembro de 2022, serão permitidas 

a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal 

impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em 

datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 

(um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de 

revista ou tabloide (Lei nº 9.504/1997, art. 43, caput, e Resolução TSE nº 

23.610/2019, art. 42).  

 

6. Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, 

os serviços telefônicos, oficiais ou concedidos, farão instalar, nas sedes dos 

diretórios devidamente registrados, telefones necessários, mediante 

requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas (Código 

Eleitoral, art. 256, § 1º, e Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 118, parágrafo 

único). 

 

2 de outubro - domingo  

 

DIA DAS ELEIÇÕES (Lei nº 9.504/1997, art. 1º, caput) – 1º Turno 1. 

Data em que se realizará a votação do primeiro turno das eleições, 

observando-se, em todas as localidades, o horário de Brasília-DF.  
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30 de outubro – domingo 

 

 DIA DAS ELEIÇÕES (Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 1º) – 2º Turno 1. 

Data em que se realizará a votação do segundo turno das eleições, 

observando-se, em todas as localidades, o horário de Brasília-DF. 

 

DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS SOBRE DA CARTILHA 

 

Dúvidas ou esclarecimentos que versem sobre a conduta vedada aos 

agentes públicos no âmbito da Ales poderão ser dirimidas pessoalmente na 

diretoria da procuradoria ou pelo ramal 3655 e 3653. 

 

 

Vitória, 30 de junho de 2022. 

 


