
PROPAGANDA INSTITUTIONAL 

EM ANO DE ELEIÇÃO



Constituição

Art. 37 A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte:

§ 1º 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.



Lei Eleitoral

Lei 9.504/97 - Art. 74. Configura abuso de autoridade,

para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº

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



Ano eleitoral – regras a serem observadas:

Primeiro Semestre: Despesas não podem superar a média

dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que

antecedem o pleito. (art. 73, VII da Lei 9.504/97)



Sábado – 02 de julho (3 meses antes do pleito)

Data a partir da qual é vedada a realização de publicidade

institucional dos atos programas, obras, serviços e

campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas

entidades da Administração indireta.

Exceções:

Propaganda de produtos e serviços que tenham

concorrência no mercado.

Caso de grave e urgente necessidade pública, assim

reconhecida pela Justiça Eleitoral.



O que pode (deve) ser publicado?

Leis, decretos e demais atos normativos.

Editais de licitação, concursos públicos, extratos de termos

contratuais, convênios e instrumentos congêneres.

Relatório resumido da execução orçamentária (trinta dias

após o encerramento de cada bimestre) – Art. 52 da LRF

Relatório de Gestão fiscal (ao final de cada quadrimestre) –

Art. 54 da LRF



Lei de Acesso a Informação – Lei 12.527/2011

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover,

independentemente de requerimentos, a divulgação em local

de fácil acesso ...

V - dados gerais para o acompanhamento de programas,

ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e

entidades públicas deverão utilizar todos os meios e

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial

de computadores (internet).



Posição do TSE

Julgado 1 - Esta Corte já afirmou que não se faz

necessário, para a configuração da conduta vedada prevista

no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, que a mensagem

divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha

sido veiculada nos três meses anteriores ao pleito,

excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e

serviços que tenham concorrência no mercado e a grave e

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça

Eleitoral. [...]” (Ac. de 20.3.2014 no AgR-AI nº 33407, rel.

Min. Henrique Neves;



Posição do TSE

Julgado 2 - “[...]. Eleições 2012. Conduta vedada.

Publicidade institucional. Inexistência. Mera informação.

[...]. 1. Não configura publicidade institucional, a

caracterizar conduta vedada a agente público, folder de

caráter informativo, no qual se limita a noticiar a

realização de edição anual de Feira do Livro no

Município, sem qualquer referência à candidatura. 2.

Entendimento diverso impediria qualquer espécie de

divulgação de informação de interesse da comunidade. [...]”

(Ac. de 5.9.2013 no AgR-REspe nº 52179, rel. Min.

Luciana Lóssio.)



Posição do TSE

Julgado 2 – Relatora: “... não se pode esquecer que,

apesar do processo eleitoral, a vida dos munícipes

prossegue, bem como os deveres e direitos da

Administração Municipal, sendo natural que tais programas

sejam divulgados, por óbvio, dentro da legalidade, da

razoabilidade, sem que isso implique, necessariamente, uma

suposta conduta vedada, sob pena de se impor à

administração pública que nada faça em ano eleitoral.



Posição do TSE

Julgado 2 – Voto divergente: “A realização dentro dos

três meses antes da campanha depende da prévia

autorização da Justiça Eleitoral. O administrador deve

buscar a Justiça Eleitoral a fim de pedir autorização prévia,

a qual é concedida rapidamente. Ele não pode, como no

caso, encher a cidade de faixas para definir o que está sendo

feito e o que será feito ainda que seja só de caráter

informativo e seja necessário.



Posição do IBAM

As normas eleitorais buscam resguardar a igualdade da

disputa entre candidatos. Não possuem o condão de

paralisar as atividades administrativas necessárias a

satisfação do interesse público. Algumas, ações, podem

influenciar diretamente as eleições. Por isso, a lei ou sua

interpretação pelos tribunais não protege os que buscam

violar os seus preceitos ou utilizar as decisões a favor de

condutas contrárias à legalidade ou à moralidade.
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