
 
 

 

BOLETIM ORIENTATIVO – LEGISLAÇÃO ELEITORAL E A PANDEMIA 
 

VEDAÇÃO EXCEÇÃO CONSIDERAÇÕES 
EMBASAMENTO 

LINK 

É vedado 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 

A exceção refere-se à possibilidade de 

utilização de prédios públicos para a 

realização das convenções partidárias, os 

quais deverão ser cedidos gratuitamente, 

responsabilizando-se o partido político 

pelos danos que eventualmente ocorram 

em decorrência das atividades realizadas 

durante o evento 

Essa é uma das raras exceções de 

possibilidade de utilização de estrutura 

física de prédios públicos para atividade 

partidária durante o período eleitoral, sem 

que haja a incidência de irregularidades 

que possam culminar com processos na 

esfera eleitoral 

Art. 73, inc. I e Art. 8º, §2º 

da Lei nº 9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

É vedado usar materiais ou serviços, 

custeados pelos Governos ou Casas 

Legislativas, que excedam as prerrogativas 

consignadas nos regimentos e normas dos 

órgãos que integram 

Não há exceção  Art. 73, inc. II, da Lei nº 

9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

É vedado 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 

A exceção está relacionada ao servidor ou 

empregado licenciado 

 Art. 73, inc. III, da Lei nº 

9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 



 
 

É vedado 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 

Não há exceção  Art. 73, inc. IV, da Lei nº 

9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

Nos três meses que o antecedem e até a 

posse dos eleitos, na circunscrição do 

pleito, sob pena de nulidade de pleno 

direito, é vedado 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 

As exceções são: a nomeação ou 

exoneração de cargos em comissão e 

designação ou dispensa de funções de 

confiança; a nomeação dos aprovados em 

concursos públicos homologados até o 

início daquele prazo; 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; 

Não obstante as exceções arroladas no inc. 

V do art. 73 da Lei nº 9.504/97, temos que 

ressaltar que estas devem ser 

interpretadas em conjunto com as 

disposições da LC nº 101/2000 (LRF), que 

impede o aumento de despesas de pessoal 

nos últimos 180 dias do mandato (art. 21, 

II), bem como da LC nº 173/2020, que 

proíbe, até 31/12/2021, a realização de 

concurso público, exceto para as 

reposições de vacâncias de cargos efetivos 

ou vitalícios (art. 8º, V).  

Art. 73, inc. V, da Lei nº 

9.504/97 

 

Art. 21, inc. II, da LC 

101/2000 

 

Art. 8º, inc. V, LC 

173/2020 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.

htm 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173

.htm#art8 
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É vedado nos três meses anteriores à 

eleição, realizar transferência voluntária de 

recursos da União aos Estados e 

Municípios, e dos Estados aos Municípios, 

sob pena de nulidade de pleno direito 

A exceção é quanto aos 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. 

 Art. 73, inc. VI, alínea “a”, 

da Lei nº 9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

Autorizar nos três meses anteriores à 

eleição publicidade institucional dos 

atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos federais, 

estaduais ou municipais, ou das 

respectivas entidades da administração 

indireta. 

 

No caso de grave e urgente necessidade 

pública, assim reconhecida pela Justiça 

Eleitoral. 

 

Especificamente com relação à Pandemia 

da Covid-19, a Emenda Constitucional 

107/2020, excepcionalmente, dispensa o 

gestor público municipal de ter que 

recorrer à Justiça Eleitoral para ver 

declarada a necessidade relacionada à 

publicidade da pandemia, uma vez que já 

há o reconhecimento amplo e consolidado 

de que estamos enfrentando uma situação 

de grave calamidade pública. Contudo, 

eventuais desvios poderão ser apurados 

como abuso de poder e punidos na forma 

da lei. 

Observa-se que a Lei veda a autorização 

de publicidade institucional, não atingindo 

aquela destinada à divulgação de atos 

normativos, balanços, atas, editais, 

decisões, avisos e de outras informações 

dos órgãos públicos, com o objetivo de 

atender as prescrições legais (publicidade 

legal).  

No que concerne à publicidade institucional 

relacionada à pandemia, inexiste qualquer 

orientação quanto a sua forma e conteúdo, 

havendo apenas orientação do TSE de que 

essas ações publicitárias devem ser 

conduzidas no estrito interesse público. 

Neste sentido, orientamos bom senso dos 

gestores no que concerne a essas ações 

publicitárias, as quais deverão observar 

com ainda mais rigor o quanto disposto no 

Art. 73, VI, “b” da Lei 

9.504/97; 

 

Art. 1º, § 3º, inc. VIII da 

EC 107/2020 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/constituicao/e

mendas/emc/emc107.htm 
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§ 1º do art. 37 da Constituição Federal, ou 

seja, sem alusão a nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores. 

Nos três meses anteriores à eleição é 

vedado fazer pronunciamento em cadeia 

de rádio e televisão, fora do horário 

eleitoral gratuito 

A exceção refere-se no caso de matéria 

urgente, relevante e característica das 

funções de governo, a critério da Justiça 

Eleitoral 

Em que pese o texto legal não trazer 

expressamente a necessidade de 

autorização da Justiça Eleitoral para a 

exceção de pronunciamento em cadeia de 

rádio e televisão no caso de matéria 

urgente, relevante e característica das 

funções de governo, a orientação é no 

sentido de que tal autorização seja obtida, 

visto ser vedado ao agente público 

interpretar se determinado caso é de 

urgência ou não, cabendo exclusivamente 

à Justiça Eleitoral esta tarefa. 

Art. 73, VI, “c” da Lei nº 

9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

Durante todo o ano de eleição, é proibido 

a distribuição gratuita de bens, valores ou 

benefícios por parte da Administração 

Pública 

Há exceção nos casos de calamidade 

pública, de estado de emergência ou de 

programas sociais autorizados em lei e já 

em execução orçamentária no exercício 

anterior, quando poderá haver o 

acompanhamento de sua execução 

Mesmo que calcada dentro das exceções 

previstas em lei, entendemos que eventual 

distribuição gratuita de bens, valores ou 

benefícios durante a pandemia deverá ser 

comunicada ao órgão ministerial, a fim de 

viabilizar o acompanhamento nos termos 

da lei, não obstante a necessidade de se 

§10 do art. 73 da Lei nº 

9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 



 
 

financeira e administrativa pelo Ministério 

Público. 

estabelecer critérios objetivos para tanto, 

visando coibir o desvirtuamento da ação. 

É vedada a veiculação, ainda que 

gratuitamente, de propaganda eleitoral na 

internet, em sítios oficiais ou hospedados 

por órgãos ou entidades da administração 

pública direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios 

Não há exceção  Art. 57-C, §1º, inc. II, da 

Lei nº 9.504/97 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l9504.htm 

No dia da eleição, os veículos e as 

embarcações, devidamente abastecidos e 

tripulados, de uso da União, dos estados e 

municípios e suas respectivas autarquias e 

sociedades de economia mista, excluídos 

os de uso militar, ficarão à disposição da 

Justiça Eleitoral para o transporte gratuito 

de eleitores residentes em zonas rurais 

para os respectivos locais de votação nas 

eleições  

Excetuam-se os veículos e as embarcações 

em número justificadamente indispensável 

ao funcionamento de serviço público 

insuscetível de interrupção 

 

Art. 1º da Lei 6.091/74 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/l6091.htm

#art1 
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É nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores ao final do 

mandato do titular de Poder ou órgão, bem 

como aquele que acarrete aumento da 

despesa com pessoal que preveja parcelas 

a serem implementadas em períodos 

posteriores ao final do mandato do titular 

de Poder ou órgão. 

Não há exceção, mesmo durante o período 

de calamidade pública. 

Observa-se que a LC nº 173/2020, em que 

pese ter alterado a redação do art. 21 da 

LRF (art. 7º), não flexibilizou o regramento 

quanto à proibição de aumento de 

despesas de pessoal nos últimos 180 dias 

de mandato, que continua prevista no inc. 

II do art. 21 da LC nº 101/2000. Por outro 

lado, esta mesma LC nº 173/2020 

excepciona, em seu art. 8º, §1º e §5º, as 

contratações efetivadas como medidas de 

combate à calamidade pública, cuja 

vigência e efeitos não ultrapassem a sua 

duração, permitindo-as. Assim, eventual 

aumento de despesa com pessoal neste 

período de calamidade deverá observar 

não apenas a correlação de tais admissões 

com as áreas excepcionadas pela LC 

173/2020 (saúde e assistência social), 

mas, principalmente, deverá o gestor 

comprovar, através de dados técnicos 

concretos da situação epidemiológica do 

município, que referidas contratações são 

imprescindíveis e extremamente 

necessárias para o combate dos efeitos da 

pandemia, que deve estar apresentando 

Art. 21, inc. II e III da LC 

nº 101/2000 (LRF) 

 

Art. 8º, §1º e §5º da LC nº 

173/2020 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.

htm 

 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/lcp/Lcp173

.htm#art7 
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quadro de piora, significando grave risco à 

saúde e vida da população, a justificar a 

quebra da norma de vedação. Todavia, 

cumpre ressaltar que levando em 

consideração o Plano São Paulo instituído 

pelo Governo Estadual, através do qual 

tem se observado uma melhora gradativa 

na involução do contágio e capacidade 

hospitalar de atendimento nas respectivas 

regiões, entendemos de extremo risco o 

descumprimento do normativo em questão 

neste momento, pois na necessária 

demonstração do binômio 

correlação/imprescindibilidade das 

contratações, cremos que esteja bem 

prejudicada a comprovação do segundo 

requisito.   

É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos 

últimos dois quadrimestres do seu 

mandato, contrair obrigação de despesa 

que não possa ser cumprida integralmente 

dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 

pagas no exercício seguinte sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa para 

este efeito. 

No caso de obrigações referentes e 

necessárias ao combate da calamidade 

pública, estas não comporão a exigência 

de disponibilidade de caixa para cobertura 

das obrigações contraídas nos dois últimos 

quadrimestres do mandato do titular do 

Poder ou órgão. 

Reforçamos a importância da correta 

escrituração dos recursos recebidos e das 

despesas realizadas para o enfrentamento 

da pandemia, pois somente assim será 

possível a identificação dos mesmos e seu 

destacamento no momento da análise do 

cumprimento do art. 42 

Art. 42 da LC nº 101/2000 

(LRF) 

 

Art. 65, § 1º, inc. II, da LC 

nº 101/2000 (LRF) – 

redação dada pela LC 

173/2020 

 



 
 

http://www.planalto.gov.b

r/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.

htm 

 

 

 


