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APRESENTAÇÃO

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará, com o propósito de auxi-

liar na lisura do processo eleitoral e fornecer orientações a servidores e 

gestores públicos estaduais, consolidou neste Manual (editado primei-

ramente em 2010 e atualizado nos anos de 2014, 2016 e 2018), diretrizes 

gerais relativas à atuação administrativa no atual ano eleitoral, de modo 

a compatibilizar o funcionamento estatal às normas que regem a maté-

ria, em particular às disposições da Leis Federais nº 4.737/65, 9.096/95 

e 9.504/97, Leis Complementares Federais n° 64/90, e 101/2000 (LRF), 

e Resoluções do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, especialmente as 

de número 23.606/2019, 23.610/2019 e 23.611/2019.

A partir das premissas dos princípios balizadores da Administração, 

notadamente os da legalidade, impessoalidade e moralidade pública, 

entende a Procuradoria-Geral serem oportunas as orientações contidas 

neste Manual, que reúne assuntos recorrentemente consultados em pe-

ríodo eleitoral, relacionados à seara administrativa, com enfoque para a 

questão da influência do pleito na esfera estadual e seus reflexos nas re-

lações internas, com a União Federal e os diversos municípios paraenses.

Sumariamente, este Manual de Orientações tem por intuito primordial 

facilitar a consulta dos agentes públicos, apontando objetivamente as ve-

dações que lhes cabem conforme disposições legais, normativas e jurispru-

denciais, o que não encerra a possibilidade de que dúvidas supervenientes 

sejam dirimidas mediante consulta perante esta Procuradoria-Geral.

RICARDO NASSER SEFER

Procurador-Geral do Estado do Pará
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1 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1 Leis

1.1.1 Lei Federal nº 4.737, de 15 de julho de 1965

Institui o Código Eleitoral.

1.1.2 Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos 

de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências. 

1.1.3 Lei Federal nº 9.096, de 19 de setembro de 1995

ILU
STRAÇ

Õ
ES: FREEPIK
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Dispõe sobre partidos políticos e regulamenta os arts. 14, § 3º, inciso 

V e 17, da Constituição Federal.

1.1.4 Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997

Estabelece normas para as eleições, disciplinando no art. 73, de 

modo específico, as vedações orientadas neste Manual:

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais

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 coli-

gação, 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 regimen-

tos 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;
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IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, parti-

do 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-

ficultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, 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 nu-

lidade de pleno direito, ressalvados:

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 início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcio-

namento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expres-

sa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e 

de agentes penitenciários;
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VI - nos três meses que antecedem o pleito:

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 prefixado, 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 Administra-

ção 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 indireta, que excedam a média dos 

gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito;

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.
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§ 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 inves-

tidura 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 oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto 

no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de Pre-

sidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador 

de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residên-

cias oficiais 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 sus-

pensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os 

responsáveis à 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 beneficiado, agente 

público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.

§ 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 
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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 responsá-

veis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos 

que delas se beneficiarem.

§ 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 beneficiados pelos atos que origina-

ram as multas.

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 

gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Públi-

ca, 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 promo-

ver o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

§ 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.

§ 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.

§ 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 Oficial.
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1.2 Resoluções do Tribunal Superior do Trabalho (TSE)

1.2.1 Resolução do TSE nº 23.600, de 12 de dezembro de 2019

Dispõe sobre pesquisas eleitorais.

1.2.2 Resolução do TSE nº 23.601, de 12 de dezembro de 2019

Dispõe sobre o cronograma operacional do cadastro eleitoral para 

as Eleições 2020 e dá outras providências. 

1.2.3 Resolução do TSE nº 23.602, de 12 de dezembro de 2019

Dispõe sobre os modelos de lacres para urnas e envelopes de segu-

rança e sobre seu uso nas Eleições 2020.

1.2.4 Resolução do TSE nº 23.603, de 12 de dezembro de 2019

Dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do siste-

ma eletrônico de votação. 

1.2.5 Resolução do TSE nº 23.605, de 17 de dezembro de 2019

Estabelece diretrizes gerais para a gestão e distribuição dos recur-

sos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

1.2.6 Resolução do TSE nº 23.606, de 17 de dezembro de 2019

Calendário Eleitoral (Eleições 2020).

1.2.7 Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019

Dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos 

políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
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1.2.8 Resolução do TSE nº 23.608, de 18 de dezembro de 2019

Dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de 

resposta previstos na Lei federal nº 9.504/97 para as eleições.

1.2.9 Resolução do TSE nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019

Dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições.

1.2.10 Resolução do TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019

Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário 

gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições. 

1.2.11 Resolução do TSE nº 23.611, de 19 de dezembro de 2019

Dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2020.

1.3. Emenda Constitucional

1.3.1. Emenda Constitucional nº107, de 02 de julho de 2020

Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de 

outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos.

(O Tribunal Superior Eleitoral editará resolução, conforme disposi-

ção da EC nº 107/2020, adequando prazos do calendário eleitoral).
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2 - DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 9.504,
DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 (LEI DAS ELEIÇÕES)

Disposição Normativa Base Legal Período

É proibida a utilização em benefício do candi-

dato, partido político ou coligação, dos bens 

móveis e imóveis da Administração Pública. 

Exceção: uso, em campanha, pelo candidato 

à reeleição de Governador e Vice-Governador 

do Distrito Federal, de suas residências ofi-

ciais para realização de contatos, encontros 

e reuniões pertinentes à própria campanha, 

desde que não tenham caráter de ato público.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, I e 

§ 2º.

Permanente.

O simples uso de materiais e serviços devem 

se limitar às cotas autorizadas pelo Governo 

ou Casas Legislativas.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, II.

Permanente
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Na constância do horário de expediente habi-

tual, fica vedada a cessão de servidor público 

ou empregado da Administração direta ou 

indireta do Poder Executivo, ou usar de ser-

viços em favor de comitês de campanha elei-

toral, partido político ou coligação, salvo se o 

servidor ou empregado estiver licenciado.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, III.

Permanente

Fazer ou permitir uso promocional em favor de 

candidato, partido político ou coligação, de distri-

buição gratuita de bens e serviços de caráter social, 

custeados ou subvencionados pelo Poder Público.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, IV.

Permanente

Proibição de contratar, nomear, admitir e

demitir sem justa causa, trabalhadores nos 3

(três) meses que antecedem o pleito, (a ve-

dação não se aplica ao Estado, visto que,

neste ano, as eleições serão de âmbito muni-

cipal), ressalvada: a) a nomeação ou exone-

ração de cargos em comissão e designação

ou dispensa de funções de confiança; b)

a nomeação para cargos do Poder Judiciá-

rio, 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

officio de militares, policiais civis e de agen-

tes penitenciários.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, V.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Nos 3 (três) 

meses que 

antecedem 

as eleições: 

a partir de 

15 de agosto 

de 2020 

(sábado) até 

a posse dos 

eleitos.
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Vedada a realização de transferência volun-

tária de recursos (ressalvados os recursos 

destinados a cumprir obrigação formal pre-

existente para execução de obra ou serviço 

em andamento e com cronograma prefixa-

do, e os destinados a atender situações de 

emergência e de calamidade pública).

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, VI, a.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Nos 3 (três) 

meses que 

antecedem 

as eleições: 

a partir de 15 

de agosto de 

2020 (sábado) 

até a realiza-

ção do pleito 

(caso haja 

2º turno, a 

proibição se 

estende até 

sua realização).

No segundo semestre de 2020, poderá 

ser realizada a publicidade institucional 

de atos e campanhas dos órgãos públicos 

municipais e de suas respectivas entida-

des da Administração indireta destinados 

ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 

e à orientação da população quanto a ser-

viços públicos e a outros temas afetados 

pela pandemia, resguardada a possibili-

dade de apuração de eventual conduta 

abusiva nos termos do art. 22 da Lei Com-

plementar nº 64/90.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, VI, 

“b” e § 3º.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 3º, 

inciso VIII, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Nos 3 (três) 

meses que 

antecedem 

as eleições: 

a partir de 15 

de agosto de 

2020 (sába-

do).
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Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e 

televisão, fora do horário eleitoral gratuito, 

salvo quando, a critério da Justiça Eleito-

ral, tratar-se de matéria urgente, relevante 

e característica das funções de governo 

(aplica-se apenas aos agentes públicos das 

esferas administrativas cujos cargos estejam 

em disputa na eleição, cabendo à Justiça 

Eleitoral o reconhecimento dessa exceção).

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, VI, 

“c” e § 3º.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Art. 1º, § 1º, 

incisos I e V, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Nos 3 (três) 

meses que 

antecedem 

as eleições: 

a partir de 

15 de agosto 

de 2020 

(sábado) até a 

realização do 

pleito.

A partir de 11 

de agos-

to, para a 

vedação às 

emissoras 

para transmi-

tir programa 

apresentado 

ou comenta-

do por pré-

-candidato, 

conforme 

previsto no 

§ 1º do art. 

45 da Lei 

Federal nº 

9.504/97.
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Em relação à conduta vedada prevista no 

inciso VII do caput do art. 73 da Lei Fede-

ral nº 9.504/97, os gastos liquidados com 

publicidade institucional realizada até 15 

de agosto de 2020 não poderão exceder 

a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros 

quadrimestres dos 3 (três) últimos anos 

que antecedem ao pleito, salvo em caso 

de grave e urgente necessidade pública, 

assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, VII.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 3º, 

inciso VII, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

1º semestre 

do ano  de 

eleição - a 

partir de 1º 

de janeiro de 

2020 (quarta-

-feira) até 30 

de junho de 

2020.

A partir de 

26 de se-

tembro, para 

que a Justiça 

Eleitoral 

convoque os 

partidos e 

a represen-

tação das 

emissoras de 

rádio e de te-

levisão para 

elaborarem 

plano de mí-

dia, confor-

me disposto 

no art. 52 da 

Lei Federal nº 

9.504/97.
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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 vedação não se aplica ao Estado, visto

que, neste ano, as eleições serão de âmbito

municipal).

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, VIII.

Resolução 

do TSE nº 

22.252/2006.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Nos 180 (cen-

to e oitenta) 

dias antes 

da eleição: a 

partir de 19 

de maio de 

2020 (terça-

-feira) até a 

posse dos 

eleitos.

No ano em que se realizar eleição, fica proibi-

da a distribuição gratuita de bens, valores ou 

benefícios por parte da Administração Públi-

ca, 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 financeira 

e administrativa.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, § 10.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

No ano 

que forem 

realizadas 

eleições: a 

partir de 1º 

de janeiro de 

2020 (quar-

ta-feira).

Vedada a execução de programas 

sociais por entidade nominalmente 

vinculada a candidato ou por este man-

tida, ainda que autorizados em lei ou 

em execução orçamentária no exercício 

anterior

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 73, § 11.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

No ano 

que forem 

realizadas 

eleições: a 

partir de 1º 

de janeiro de 

2020 (quar-

ta-feira).
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Contratar shows artísticos pagos com recur-

sos públicos na realização de inaugurações.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 75.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Nos 3 (três) 

meses que 

antecedem 

as eleições: 

a partir de 

15 de agosto 

de 2020 

(sábado) até 

a realização 

do pleito.

OBS: Caso 

haja segun-

do turno, a 

proibição 

estender-se-

-á até a sua 

realização.

A qualquer candidato, participar de inaugura-

ções de obras públicas.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 77.

Resolução 

do TSE nº 

23.606/2019.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Art. 1º, § 2º, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

Nos 3 (três) 

meses que 

antecedem 

as eleições: 

a partir de 15 

de agosto de 

2020 (sába-

do).
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É permitida a propaganda eleitoral na inter-

net, nos termos desta Lei, após o dia 15 de 

agosto do ano da eleição.

Lei Federal 
n° 9.504/97: 
art. 57-A.
Resolução 
do TSE nº 
23.606/2019.
Resolução 
do TSE nº 
23.610/2019.
Art. 1º, § 1º, 
inciso IV, 
da Emenda 
Constitu-
cional nº 
107/2020.

A partir de 

26 de setem-

bro de 2020 

(sábado).

A propaganda eleitoral na internet poderá ser 

realizada nas seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço 

eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral 

e hospedado, direta ou indiretamente, em 

provedor de serviço de internet estabelecido 

no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com 

endereço eletrônico comunicado à Justiça 

Eleitoral e hospedado, direta ou indireta-

mente, em provedor de serviço de internet 

estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para 

endereços cadastrados gratuitamente pelo 

candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios 

de mensagens instantâneas e aplicações de 

internet assemelhadas cujo conteúdo seja 

gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não 

contrate impulsionamento de conteúdos.

Lei Federal 

n° 9.504/97: 

art. 57-B, I, II, 

III e IV.

Resolução 

do TSE nº 

23.610/2019.

OBS: O 

art. 37 da 

Resolução 

do TSE nº 

23.610/2019 

elenca em 

seus incisos 

os conceitos 

de que trata 

o ato norma-

tivo.

Art. 1º, § 1º, 

inciso IV, 

da Emenda 

Constitu-

cional nº 

107/2020.

A partir de 

26 de setem-

bro de 2020 

(sábado).
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É vedada a veiculação de qualquer tipo 

de propaganda eleitoral paga na internet, 

excetuado o impulsionamento de conteúdos, 

desde que identificado de forma inequívoca 

como tal e contratado exclusivamente por 

partidos, coligações e candidatos e seus 

representantes. 

Lei Federal 

n° 9.504/97: 

art. 57-C.

Resolução 

do TSE nº 

23.610/2019.

Permanente.

É vedada, ainda que gratuitamente, a veicu-

lação de propaganda eleitoral na internet, 

sítios:

I – de pessoas jurídicas com ou sem fins lucra-

tivos;

II – oficiais ou hospedados por órgãos ou 

entidades da Administração Pública direta 

ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.

Lei Federal 

n° 9.504/97: 

art. 57-C, § 

1°, I e II.

Resolução 

do TSE nº 

23.610/2019.

Permanente.

É vedada às pessoas relacionadas no art. 24 

da Lei Federal nº 9.504/97, bem como às 

pessoas jurídicas de direito privado, a utili-

zação, doação ou cessão de dados pessoais 

de seus clientes, em favor de candidatos, de 

partidos políticos ou de coligações. 

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 57-E, 

caput.

Resolução 

do TSE nº 

23.610/2019.

Permanente.

É proibida a venda de cadastro de endereços 

eletrônicos.

Lei Federal 

nº 9.504/97: 

art. 57-E, § 1º.

Resolução 

do TSE nº 

23.610/2019.

Permanente.



Procuradoria-Geral do Estado do Pará

31

3 - DESINCOMPATIBILIZAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS PRAZOS

PRÉ-CANDIDATO PREFEITO VICE-PREFEITO VEREADOR

Agente Comunitário 

de Saúde

3 (três) meses 3 (três) meses 3 (três) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Agente da Polícia 

Civil

3 (três) meses 3 (três) meses 3 (três) meses
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Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

OBS: Inclusos Escrivão e Investigador de Polícia Civil.

Arrecadador de Impos-

tos, Taxas e Contribui-

ções

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, d c/c 

art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, d c/c 

art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, II, d c/c 

art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Auditor Fiscal  4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, d.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, d.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, a c/c 

art. 1º, V, a c/c 

art. 1º, II, d.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.
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Período para desin-

compatibilização:

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Chefe do Poder Exe-

cutivo (Prefeito) em 

Reeleição

Desnecessidade 

de Desincom-

patibilização

Desnecessida-

de de Desin-

compatibiliza-

ção

6 (seis) meses

Chefe do Poder Exe-

cutivo (Prefeito) em 

1º Mandato

6 (seis) meses 6 (seis) meses 6 (seis) meses

Base legal CF/88: art. 14, 

§§ 5º e 6º.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020: 

para 1º man-

dato.

CF/88: art. 14, 

§§ 5º e 6º.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020: 

para 1º man-

dato.

CF/88: art. 14, 

§ 6º c/c LC nº 

64/90: art. 1º, 

§ 1º.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Desnecessidade 

de Desincom-

patibilização em 

Reeleição Até 

04/04/2020 

em 1º Mandato

Desneces-

sidade de 

Desincompa-

tibilização em 

Reeleição Até 

04/04/2020 

em 1º Mandato

Até 

04/04/2020

Chefes do Gabinete 

Civil e Militar do Go-

vernador do Estado

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, III, b, 1 c/c 

art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, III, b, 1 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, III, b, 1.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.
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Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020

Até 

04/06/2020

Até 

04/04/2020

Conselheiro da Or-

dem dos Advogados 

do Brasil (OAB), que 

Ocupa Função de Di-

reção, Administração 

ou Representação

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, g.

LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, g.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, a c/c 

art. 1º, V, a c/c 

art. 1º, II, g.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Defensor Público 4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, b.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, b.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, IV, b.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Delegado de Polícia 4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses
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Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, c.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, c.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, IV.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Diretor de Departa-

mento Municipal

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, III, b, 4 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, III, b, 4 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, III, b, 4.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Diretor de Escola 

Pública

3 (três) meses 3 (três) meses  3 (três) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, a c/c 

art. 1º, V, a c/c 

art. 1º, II, l.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.
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Dirigente Sindical 4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, g.

LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, g.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, a c/c 

art. 1º, V, a c/c 

art. 1º, II, g.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

OBS: Os mesmos prazos são aplicados aos Dirigentes, Administradores ou Re-

presentantes de Entidades de Classe em Geral.

Empregados Públicos 

de Empresas Estatais

3 (três) meses 3 (três) meses 3 (três) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Magistrado 4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 8 c/c 

art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 8 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, II, a, 8.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.



Procuradoria-Geral do Estado do Pará

37

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Membro do Tribunal 

de Contas do Estado

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 14 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 14 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, II, a, 14.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Militar Reserva Necessidade de 

Filiação

Necessidade 

de Filiação

Necessidade de 

Filiação

Militar Conscrito Inelegível Inelegível Inelegível

Militar Ativa Desnecessidade 

de Desincom-

patibilização

Desnecessida-

de de Desin-

compatibiliza-

ção

Desnecessida-

de de Desin-

compatibiliza-

ção

Base legal CF/88: art. 14, § 

3º, V e § 8º c/c 

art. 142, § 3º, V.

CF/88: art. 14, 

§ 3º, V e § 8º 

c/c art. 142, § 

3º, V.

CF/88: art. 14, § 

3º, V e § 8º c/c 

art. 142, § 3º, V.

Presidente, Diretor, 

Superintendente e 

Dirigente de Autar-

quias, Fundações 

Públicas. Empresas 

Públicas, Sociedade 

de Economia Mista e 

entidades mantidas 

pelo Poder Público

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses
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Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, a, 9.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, IV, a c/c 

art. 1º, II, a, 9.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, II, a, 9.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

OBS: Desnecessidade de desincompatibilização nos casos de Fundação de 

Direito Privado.

Reitor de Universida-

de Pública Estadual 

de Natureza Autár-

quica ou Fundacional

4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 9 c/c 

art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 9 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 9 c/c 

art. 1º, VIII, b.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Secretário de Estado 4 (quatro) 

meses

4 (quatro) 

meses

6 (seis) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 12 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, a, 12 

c/c art. 1º, IV, a.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

LC nº 64/90: 

art. 1º, VII, b c/c 

art. 1º, II, a, 12.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“b”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.
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Período para desin-

compatibilização

Até 

04/06/2020.

Até 

04/06/2020.

Até 

04/04/2020.

Servidor Público de 

Escola Pública

3 (três) meses 3 (três) meses 3 (três) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

OBS: Os mesmos prazos são aplicáveis aos Professores de Escolas e Universi-

dades Públicas Estaduais.

Servidor Público do 

Poder Legislativo

3 (três) meses 3 (três) meses 3 (três) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Até 

15/08/2020.

Servidor Público 

Efetivo

3 (três) meses 3 (três) meses 3 (três) meses
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Base legal LC nº 64/90: 

Art. 1º, II, l

LC nº 64/90: 

Art. 1º, II, l

LC nº 64/90: 

Art. 1º, II, l

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

15/08/2020 15/08/2020 15/08/2020

Servidor Público 

Ocupante de Cargo 

em Comissão

3 (três) meses 3 (três) meses 3 (três) meses

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

LC nº 64/90: 

art. 1º, II, l.

Art. 1º, § 3º, 

inciso IV, alínea 

“a”, da Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020.

Período para desin-

compatibilização

Até

15/08/2020

Até 

15/08/2020

Até 

15/08/2020

Vice-Prefeito Desnecessidade 

de Desincom-

patibilização

Desnecessida-

de de Desin-

compatibiliza-

ção

Desnecessida-

de de Desin-

compatibiliza-

ção

Base legal LC nº 64/90: 

art. 1º, § 2º.

LC nº 64/90: 

art. 1º, § 2º.

LC nº 64/90: 

art. 1º, § 2º.

OBS: Desnecessidade de afastamento do cargo desde que nos últimos 6 

(seis) meses anteriores ao pleito não tenha sucedido ou substituído o titular.
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4 - CONSULTAS MAIS FREQUENTES

4.1 Qual a extensão da vedação prevista no art. 73, VI, “a”, da Lei 

Eleitoral (transferências voluntárias de recursos da União aos Estados 

e Municípios e dos Estados aos Municípios)?

 Nos três meses que antecedem o pleito (a partir de 15/08/2020), 

a regra geral é que a União não pode realizar transferências voluntárias 

aos Estados e Municípios, nem o Estado aos Municípios, em razão da 

vedação prevista no art. 73, VI, “a”, da Lei Federal nº 9.504/1997. Caso 
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haja segundo turno, a proibição se estende até sua realização.

 A transferência voluntária consiste na entrega de recursos cor-

rentes ou de capital por um ente da Federação a outro, a título de co-

operação, auxílio ou assistência financeira, desde que não decorra de 

determinação constitucional, legal, nem sejam destinados ao Sistema 

Único de Saúde – SUS, conforme art. 25, caput, da Lei Complementar 

Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

 A regra geral de vedação comporta algumas exceções. Vide item 4.3.

 Destaca-se que as transferências voluntárias entre entes da fe-

deração que, porventura, sejam realizadas no período vedado e que não 

se enquadrem nas exceções legais, são suficientes para contaminar o 

processo eleitoral, não sendo necessária a demonstração dos efeitos 

concretos.

Precedente TSE: Acórdão de 03/03/2009 no RCED nº 671, Rel. Min. 

Eros Grau.

4.2 Os recursos oriundos de operação de crédito contraída pelo 

Estado são considerados transferência voluntária aos Municípios?

 Sim.

 A entrega aos Municípios de recursos oriundos de operação de 

crédito contraída pelo Estado é considerada transferência voluntária, 

ainda que a lei estadual autorizativa da operação de crédito preveja 

repasse obrigatório.

 Isto porque as receitas oriundas de operação de crédito são 

classificadas como receitas de capital, nos termos do § 4º do art. 11 da 

Lei Federal nº 4.320/1964. E, quando o Estado repassa aos Municípios 

recursos que obteve com operação de crédito, está entregando recur-

sos de capital que não decorrem de determinação constitucional ou 

legal, o que se amolda ao conceito de transferência voluntária previsto 

no caput do art. 25 da LRF.
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  Deste modo, incide a vedação do art. 73, VI, “a”, da Lei Federal 

nº 9.504/1997. Vide item 4.1.

4.3 Todas as transferências voluntárias estão abrangidas pela ve-

dação constante no art. 73, VI, “a”, da Lei Eleitoral?

 Não.

 Considerando a ressalva contida no art. 73, VI, “a”, da Lei Fede-

ral nº 9.504/1997, nos três meses que antecedem o pleito, é possível a 

realização de transferências voluntárias de recursos destinados a:

a) (1) cumprir obrigação formal preexistente 

(2) para execução de obra ou serviço em andamento e 

(3) com cronograma prefixado;

 b) atender situações de emergência; ou

 c) atender situações de calamidade pública.

 Em relação à primeira hipótese, ressalta-se que os requisitos 

são cumulativos e que a  a obra ou serviço tem que ter tido execução 

física já iniciada, não bastando apenas o cronograma de execução.

 Em relação às demais hipóteses, registra-se que o Poder Público 

deve motivar o ato e comprovar que se trata, de fato, de situação de emer-

gência ou de calamidade pública, sem nenhuma conotação eleitoreira.

 Ademais, a situação tem que ser atual, não podendo haver a 

liberação de recursos para os Municípios que não mais se encontram 

em situação de emergência ou estado de calamidade, mesmo que ainda 

necessitem de apoio para mitigar os danos decorrentes dos eventos 

adversos que deram causa à situação.

Precedentes TSE: Resolução nº 21.878/2004; Resolução nº 21.908/2004.

 

4.4 É possível a transferência voluntária de recursos do Estado do 

Pará a entidades privadas sem fins lucrativos, durante o ano eleitoral?

 A transferência voluntária de recursos a entidades privadas só 
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é possível se não configurar distribuição gratuita de valores. Ou seja, a 

avença tem que prever contrapartida substancial (não irrisória) da enti-

dade privada sem fins lucrativos. Vide item 4.8.

Precedente TSE: Acórdão de 24/04/2012 no RO nº 1717231, Rel. Min. 

Marcelo Ribeiro.

4.5 É possível a celebração de novos convênios financeiros, ou adi-

tamento destes, no período eleitoral?

 Embora não haja vedação expressa, não é recomendável.

 Os convênios são instrumentos formais que disciplinam a trans-

ferência de recursos financeiros entre entes federados ou pessoas jurí-

dicas a eles vinculados ou para entidade filantrópica sem fins lucrativos 

na área da saúde, conforme permite o § 1º do art. 199 da CF/1988.

 Em relação às avenças que tenham como partes órgãos/en-

tidades da Administração Pública, é recomendável que, via de regra, 

não sejam assinados novos convênios financeiros, nos três meses que 

antecedem o pleito, ainda que postergada a entrega dos recursos para 

depois das eleições. Além disso, não é recomendável que sejam adi-

tados os convênios já celebrados, se os aditamentos implicarem em 

alterações de ordem financeira.

 Embora, a rigor, a vedação do art. 73, VI, “a”, da Lei Federal nº 

9.504/1997 se resuma às transferências voluntárias de recursos, não abran-

gendo atos preparatórios e a assinatura de convênios, é melhor evitar cele-

brações desta espécie para que não se cogite em práticas eleitoreiras.

 Se os recursos decorrentes das transferências voluntárias só 

podem ser transferidos ao final das eleições, o ideal é aguardar para 

que a assinatura do convênio (ou de eventual termo aditivo com impac-

to financeiro) ocorra após o segundo turno, se houver.

 Registra-se que, como exceção, será possível a celebração de 

convênios se os recursos a serem repassados constituírem obrigação 
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formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e 

com cronograma prefixado ou sejam destinados a atender situações de 

emergência e de calamidade pública. Vide item 4.3.

 Já em relação aos convênios com entidades privadas na área 

de saúde, deve-se observar a vedação prevista nos § 10 do art. 73 da Lei 

Federal nº 9.504/1997. Vide item 4.8.

 Registra-se que a assinatura e a divulgação de convênio entre 

entes da Federação para favorecer candidato configura abuso do po-

der político e econômico.

Precedente TSE: Acórdão de 03/03/2009 no RECED nº 671, Rel Min. 

Eros Grau.

4.6 Entidades privadas sem fins lucrativos nominalmente vincula-

das ou mantidas por candidato podem firmar convênios com o Estado 

em ano eleitoral?

 Não.

 A conduta é vedada durante todo o ano eleitoral. De acordo 

com o art. 73, § 11, da Lei Federal nº 9.504/97, nos anos eleitorais, os 

programas sociais da Administração Pública não podem ser executa-

dos por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por ele man-

tida. Tal vedação começou a valer a partir de 01/01/2020.

Ressalta-se que a proibição é absoluta e inclui até mesmo programa 

social que tenha sido autorizado em lei e que já esteja em execução 

orçamentária no exercício anterior.

Precedentes TSE: Resolução nº 23.606/2019; Recurso Especial Eleitoral nº 

39306; Recurso Ordinário Eleitoral nº 244002; Recurso Especial Eleitoral nº 39792.

4.7 É permitido licitar e executar obras e serviços de engenharia 

no período pré-eleitoral (três meses que antecedem o pleito)? 

 Sim.
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 A Administração Pública pode licitar e executar obras e servi-

ços de engenharia, pois não existe nenhum óbice à realização de pro-

cesso licitatório em período eleitoral, visto que os serviços ou políticas 

públicas não podem sofrer interrupções por força de fatores como as 

eleições.

 E mesmo que os recursos sejam provenientes de transferência 

voluntária, caso o ente tenha efetivado o repasse financeiro anterior-

mente a 15/08/2020, é possível a realização da licitação e posterior 

contratação.

 Contudo, é fundamental que os atos não tenham nenhuma co-

notação político-partidária, tampouco possibilitem favorecimento pessoal, 

inclusive, a candidatos ou autoridades públicas eventualmente envolvidas.

4.8 É possível a distribuição gratuita de bens, valores ou benefí-

cios no ano eleitoral?

  Não.

 Via de regra, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefí-

cios por parte da Administração Pública é proibida durante todo o ano 

em que se realizar a eleição, conforme previsto no § 10 do art. 73 da Lei 

Federal nº 9.504/1997.

 E a vedação não se restringe à circunscrição do pleito. Assim, 

ainda que se trate de ano de eleições municipais, o Estado também 

deve observar a norma.

  A regra geral de vedação comporta exceções. Em ano eleito-

ral, é possível a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, nas 

seguintes hipóteses:

 a) calamidade pública;

 b) estado de emergência; ou

 c) programas sociais autorizados em lei e já em execução orça-

mentária no exercício anterior. Vide item 4.9.
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 Destaca-se que a norma veda a “distribuição gratuita”. Em sendo 

assim, havendo contrapartida (financeira ou não) substancial (ou seja, 

não irrisória) da entidade privada sem fins lucrativos, nada impede a ce-

lebração da avença. Porém, a contrapartida tem que ser, realmente, sig-

nificativa para se evitar questionamentos acerca da legalidade do ato.

 E mesmo nos casos excepcionais, deve-se respeitar outras re-

gras previstas na Lei Eleitoral.

 A distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social (cus-

teados ou subvencionados pelo Poder Público) não pode ser utilizada 

para promover candidato, partido político ou coligação, nos termos do 

art. 73, IV, da Lei Federal nº 9.504/1997.

 Além disso, os programas sociais autorizados em lei e já em 

execução orçamentária no exercício anterior não poderão ser execu-

tados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse 

mantida, considerando o § 11 do art. 73 da Lei Federal nº 9.504/1997.

 Cumpre destacar que os convênios celebrados entre o Estado 

e pessoas jurídicas de direito público, nos quais haja a distribuição gra-

tuita de bens, serviços e benefícios, ficam sujeitos à vedação do § 10 do 

art. 73 da Lei Federal nº 9.504/1997.

 Já para os convênios celebrados entre o Estado e pessoas jurí-

dicas de direito público para repasses de valores, incide a vedação do 

art. 73, VI, “a”, da Lei Eleitoral. Vide itens 4.1 e 4.5.

 Registra-se que a conduta vedada pelo § 10 do art. 73 da Lei 

Federal nº 9.504/1997  configura-se com a mera prática dos atos, sendo 

desnecessário verificar a potencialidade lesiva.

Precedente TSE: Acórdão de 05/08/2014 no REspe nº 1429, Rel. Min. 

Laurita Vaz.

4.9 É possível a manutenção de projetos sociais, criados em exercício 

anterior e de execução continuada, mas sem previsão em lei específica?
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 Não.

 Não é possível a manutenção durante todo o ano em que se rea-

lizar a eleição. A vedação está no art. 73, § 10, da Lei federal nº 9.504/97.

O TSE já se manifestou no sentido de que “a instituição de programa 

social mediante decreto não atende à ressalva do art. 73, § 10, da Lei nº 

9.504/97. 2. A mera previsão na lei orçamentária anual dos recursos des-

tinados a esses programas não tem o condão de legitimar sua criação” 

(AgR-AI n° 116967). Segundo o Tribunal, “somente a existência cumulativa 

da lei de criação do programa social e da previsão orçamentária específica 

atende à exigência do art. 73, § 10, da Lei das Eleições” (AgR-REspe 172).

Portanto, projeto social sem previsão legal específica, embora con-

tido no orçamento, incide na vedação prevista no dispositivo supra, de-

vendo ser suspenso, por cautela, em ano eleitoral.

  Ademais, além do cumprimento das exigências de que os pro-

gramas sociais tenham sido autorizados em lei em sentido estrito e es-

tejam em execução orçamentária no exercício anterior, sua continuação 

só é possível se descaracterizado o intento de obtenção de vantagens 

eleitoreiras.

Precedentes TSE: AgR-AI n° 116967; Processo 0000001-

72.2009.6.18.0073 - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 

172; AI - Agravo de Instrumento nº 28353.

4.10 É permitida a realização de doações e cessão de uso, no pe-

ríodo eleitoral? 

a) Doações

 Não.

 Via de regra, as doações são proibidas em ano eleitoral, já que 

configuram distribuição gratuita vedada pelo § 10 do art. 73 da Lei Fe-

deral nº 9.504/1997.

 Não importa se os bens são móveis ou imóveis, se são pere-
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cíveis ou mesmo inservíveis para a Administração, a doação é, via de 

regra, vedada. E a regra proibitiva envolve, inclusive, a doação entre 

órgãos e entidades da Administração.

 No ano de eleição, somente é possível a realização de doação, se 

configurada situação de calamidade pública ou estado de emergência ou, 

ainda, se decorrer de programa social com autorização específica em lei 

e com execução orçamentária já no ano anterior ao pleito. Vide item 4.8.

Precedentes TSE: Acórdão de 20/09/2011 na Pet nº 100080, Rel. Min. 

Marco Aurélio; Acórdão de 02/06/2015 no Cta nº 5639, Rel. Min. Gilmar Men-

des; Acórdão de 13/03/2014 no REspe nº 36045, Rel. Min. Marco Aurélio.

b) Cessões de Uso

 Sim.

  A rigor, a Lei Federal nº 9.504/1997 não veda as cessões de 

uso de bens móveis ou imóveis da Administração Pública, no período 

eleitoral.

 O que é vedada é cessão ou uso de bens móveis ou imóveis 

pertencentes à Administração direta ou indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios em benefício de 

candidato, partido político ou coligação, nos termos do art. 73, I, da Lei 

Federal nº 9.504/1997.

 A vedação não alcança os bens de uso comum. Além disso, a 

infração só se configura  se a cessão ou o uso de bens públicos móveis 

e imóveis em benefício de candidato ou partido ocorrer de forma evi-

dente e intencional.

Precedentes TSE: Acórdão de 02/12/2014 no RO nº 476687, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, Rel. designada Min. Maria Thereza de Assis Moura; Acór-

dão de 26/08/2010 no AgR-AI nº 12229, Rel. Min. Aldir Passarinho Ju-

nior; Acórdão de 04/12/2014 no Rp nº 160839, Rel. Min. Admar Gonzaga; 

Acórdão de 10/05/2001 no REspe nº 18900, Rel. Min. Fernando Neves; 
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Acórdão de 31/10/2017 no AgR-RO nº 213566, Rel. Min. Tarcisio Vieira de 

Carvalho Neto.

4.11 O poder público pode promover programas, treinamentos e 

cursos durante o período eleitoral?

 Sim.

 Não há vedação legal quanto à realização desses eventos que 

podem continuar sendo promovidos, mesmo durante o período eleito-

ral, com fundamento no princípio da continuidade do serviço público.

 Contudo, tais eventos não podem ter nenhuma conotação polí-

tico-partidária, nem possibilitar favorecimento pessoal, inclusive a can-

didatos ou autoridades públicas envolvidas.

 Em relação aos programas sociais que promovam a distribuição gra-

tuita de bens, valores ou benefícios, é necessário que tenha sido autorizado em 

lei e já esteja em execução orçamentária no exercício anterior. Vide item 4.9.

4.12 O que pode ser caracterizado como propaganda institucional?

 A propaganda institucional é a que visa promover atos, pro-

gramas, obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades públicos. 

Ela deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E 

nela não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos 

do § 1º do art. 37 da CF.

 A propaganda institucional é caracterizada pelo seu conteúdo, au-

torização de agente público e o custeio estatal para sua produção e divulga-

ção, não importando o meio de divulgação. Assim, ela não se restringe ape-

nas a impressos ou peças veiculadas na mídia escrita, radiofônica e televisiva.

 Registra-se que até mesmo o uso sistemático de cores em obras 

e imóveis públicos pode caracterizar símbolo ou imagem para fins do § 

1º do art. 37 da CF/88 e pode vir a constituir propaganda institucional.
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 No período de três meses que antecedem o pleito (a partir de 

15/08/2020) é proibida a veiculação de toda e qualquer publicidade 

institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e servi-

ços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgen-

te necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. A vedação 

aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos 

cargos estejam em disputa na eleição, nos termos do art. 73, VI, b, § 3º, 

da Lei Federal nº 9.504/1997.

 Porém, a regra da circunscrição do pleito, não tem natureza 

absoluta e não autoriza publicidade em benefício de candidato de cir-

cunscrição diversa. Assim, a propaganda institucional veiculada pelo 

Estado não poderá beneficiar candidatos aos cargos em disputa (Pre-

feito, Vice-Prefeito e Vereador).

 Informa-se que a proibição não atinge a publicação de atos ofi-

ciais, tais como leis e decretos, nem atos meramente administrativos, 

publicados no Diário Oficial sem referência a nome, nem divulgação de 

imagem do candidato.

 Além disso, não há impedimento de utilização dos símbolos ofi-

ciais do ente público (bandeira, hino e brasão) nos documentos oficiais 

da Administração.

 A conduta vedada possui caráter objetivo, configurando-se 

com a simples veiculação da publicidade institucional dentro do perí-

odo vedado, independente do caráter eleitoreiro. E nem mesmo o fato 

de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso 

gratuito é capaz de afastar a ilicitude da conduta.

 E mais, a permanência de publicidade institucional, durante o perí-

odo vedado, é suficiente para caracterizar a ilicitude, sendo irrelevante que 

a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior.

 Precedentes TSE: Resolução nº 22.891/2008. Acórdão de 

19/06/2018 no REspe nº 41584, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; 
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Acórdão de 07/12/2017 no RO nº 172365, Rel. Min. Admar Gonzaga; 

Acórdão de 17/12/2015 no AgR-REspe nº 167807, Rel. Min. Henrique Ne-

ves; Acórdão de 17/12/2015 no AgR-REspe nº 60414, Rel. Min. Luciana 

Lóssio; Acórdão de 07/11/2006 no AgRgREspe nº 25748, Rel. Min. Ca-

puto Bastos; Acórdão nº 25086, de 03/11/2005, Rel. Min. Gilmar Men-

des; Acórdão nº 20972, de 05/11/2002, Rel. Min. Fernando Neves; Acór-

dão de 13/12/2001 no PA nº 19492, Rel. Min. Fernando Neves; Acórdão 

de 06/03/2018 no RO nº 222952, Rel. Min. Rosa Weber.

4.13 É possível a divulgação de símbolos, marcas, imagens e ex-

pressões que identifiquem determinado governo?

 É considerada propaganda institucional a divulgação de qual-

quer outro símbolo, marca, imagem ou expressão que não sejam aque-

les previstos constitucionalmente (bandeira e brasão) e que, de alguma 

forma, identifiquem o governo (ou um de seus programas). Assim, é 

vedada sua divulgação nos três meses que antecedem as eleições, na 

circunscrição do pleito. Vide item 4.12.

 Registra-se que a adoção de nova logomarca pelo governo, 

criada com propósito específico de identificar determinada gestão, 

pode caracterizar espécie de promoção dos governantes.

 E destaca-se que o uso de símbolos, frases ou imagens, asso-

ciadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa 

pública ou sociedade de economia mista, na propaganda eleitoral, cons-

titui crime, conforme previsto no art. 40 da Lei Federal nº 9.504/1997.

Precedente TSE: Acórdão de 07/02/2017 no RO nº 138069, Rel. Min. 

Henrique Neves.

4.14 Como deve ser usada a marca do Governo e de outros órgãos 

em campanha de utilidade pública, no período eleitoral?

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que, em eleições estaduais, é 
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possível a utilização de símbolos definidos na Constituição do Estado, 

devendo ser aplicado raciocínio análogo para as eleições municipais.

Assim sendo, não há nenhuma vedação quanto à utilização dos símbo-

los definidos no art. 12 da Constituição Estadual: bandeira, hino e brasão.

 Asseverou o TSE que “os símbolos nacionais, estaduais e muni-

cipais (nos quais se incluem a bandeira e o brasão) não vinculam o can-

didato à Administração - ação que o Legislador quis evitar e punir ao 

editar o art. 40 da Lei das Eleições -, pois não estão ligados a ela, e sim 

ao povo, sendo, portanto, lícito o seu uso em propagandas eleitorais” 

(REspe 3893). 

Precedentes TSE: Resolução nº 22.268/2006; Recurso Especial Elei-

toral nº 3893.

4.15 É permitido, no período eleitoral, fazer a divulgação de even-

tos já programados utilizando impressos que contenham a marca do 

Governo?

 Vide item 4.14.

4.16 O Governo poderá fazer inaugurações no período eleitoral, 

mas sem a presença de candidatos? A identificação da placa de obra 

pode ter a logo do Governo ou deve conter apenas o brasão? Na placa 

de inauguração pode colocar a logo e/ou nome do Governador?

A inauguração em período eleitoral, em si mesma, não constitui conduta ve-

dada pela lei. O que é proibida é a participação dos candidatos nas inaugurações 

de obras públicas, nos 3 (três) meses que precedem o pleito. Vide item 4.21. 

  Ressalta-se que, no trimestre anterior ao pleito, é vedada a ma-

nutenção de placas, em obras públicas, que possuam expressões ou 

símbolos identificadores da administração de candidato, mesmo que 

tenham sido afixadas antes de tal período.  

  Quanto à marca utilizada na placa da obra, vide itens 4.12, 4.13 e 4.14.
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  Em relação à placa de inauguração, é possível que contenha o 

nome do Governador, desde que o propósito seja o registro informa-

tivo e histórico. O ato do descerramento da placa, comum nas soleni-

dades de inauguração, não pode caracterizar qualquer tipo de abuso 

por parte de candidato, nem desequilíbrio no processo eleitoral. Já a 

utilização de slogans, símbolos ou logotipos pessoais é vedada (vide 

item 4.13). 

  Já decidiu o TSE que “ainda que a publicidade institucional te-

nha sido objeto de uma parceria entre dois entes da Federação e mes-

mo que fosse ela responsabilidade do Governo do Estado, cabe à muni-

cipalidade diligenciar para que as placas não fossem mantidas, segundo 

as características apuradas, a fim de se obedecer o comando proibitivo 

do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, em virtude do período eleitoral alusivo 

ao pleito municipal” (AgR-AI 8542). 

Precedentes TSE: Resolução nº 23.606/2019; Agravo de Instrumento 

nº 9877; Agravo de Instrumento nº 4592; Agravo Regimental no Agravo 

de Instrumento nº 8542.

4.17 No período de vedações eleitorais, é permitido manter ativo 

site institucional do Governo, utilizado para a divulgação de obras e 

serviços, incluindo a veiculação de imagens?

 Sim.

 A conduta vedada estabelecida no art. 73, VI, “b”, da Lei federal 

n° 9.504/97 está restrita à circunscrição do pleito, não se aplicando, 

portanto, ao Estado na atual eleição municipal.

  Ressalte-se que já decidiu o TSE, quanto a esse dispositivo, que 

“(...) essa regra, embora em princípio inaplicável a esferas administrativas 

cujos cargos não estejam sob disputa (art. 73, § 3º), não tem natureza abso-

luta e não autoriza publicidade em benefício de candidato de circunscrição 

diversa, em completa afronta ao art. 37, § 1º, da CF/88 e de modo a afetar 
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a paridade de armas entre postulantes a cargo eletivo” (REspe 156388).

Precedente TSE: Recurso Especial Eleitoral nº 156388. 

4.18 Eventos tradicionais (ex: Círio) poderão ser apoiados pelo Go-

verno? Em caso positivo, como deve ser a identificação, marca ou 

brasão do Estado?

  Sim. 

 Tais eventos tradicionais podem ser apoiados pelo Governo, 

como de costume.

Quanto à identificação e marca, vide item 4.14.

4.19 É permitido manter, no período de vedações, a divulgação da 

agenda do Governo, sem conteúdo eleitoral?

 Sim. 

  Não há óbices jurídicos para que a agenda do Governo conti-

nue sendo publicada como de costume, sem conteúdo eleitoral.

4.20 Quanto à propaganda institucional, é possível o uso de mar-

cas nos adesivos dos carros oficiais e fachadas de prédios públicos?

Conforme já destacado, 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 definidos na Consti-

tuição do Estado”. Assim sendo, as marcas estabelecidas oficialmente 

como símbolos do Estado pela CE/89 (art. 12) podem ser utilizadas li-

vremente sem que se configure conduta vedada, sendo elas: bandeira, 

hino e brasão. 

Nessa linha de raciocínio, no caso de adesivos em carros oficiais e 

das fachadas de prédios, entende-se que, sendo unicamente o brasão 

com o nome do órgão, entidade ou do Estado, sem qualquer vincula-

ção ou apelo implícito à candidatura do gestor ou promoção pessoal 
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daquele, podem permanecer inclusive por força do princípio da eco-

nomicidade, lembrando-se que imagens não podem estar atreladas à 

propaganda de candidatos.

4.21 O agente público candidato pode participar da inauguração 

de obras públicas, durante o período eleitoral?

 Não.

  Nos três meses que antecedem o pleito, é proibido a qualquer 

candidato comparecer a inaugurações de obras públicas, conforme 

previsto no art. 77 da Lei Federal nº 9.504/1997.

 O que a lei pretende vedar é a utilização indevida ou o desvirtu-

amento da inauguração em prol de candidato. Assim, a mera presença 

do candidato na inauguração de obra pública, como qualquer pessoa 

do povo, sem qualquer destaque e sem fazer uso da palavra ou dela ser 

destinatário, não configura o ilícito.

 Por se tratar de eleições municipais, a vedação não atinge dire-

tamente o Estado e, consequentemente, o Governador e outros agen-

tes políticos podem participar de inaugurações de obras públicas em 

período eleitoral, desde que eles não sejam candidatos.

 Contudo, a eventual presença ou discurso não deve caracteri-

zar natureza eleitoreira, no intuito de angariar votos a candidato, capaz 

de influenciar na escolha dos eleitores na circunscrição do pleito.

Precedentes TSE: Acórdão de 30/09/2004, no REspe nº 24.122, 

Rel. Min. Caputo Bastos; Acórdão de 05/11/2013 no AgR-AI nº 178190, 

Rel. Min. Henrique Neves; Acórdão de 04/06/2019 no AgR-REspe nº 

0600353-27.2018.6.19.0000, Rel. Min. Og Fernandes.

4.22 É de caráter obrigatório a licença de servidor público efetivo 

para atividade política? 

 Sim.
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 A Lei Complementar Federal nº 64/1990 (conhecida como Lei 

das Inelegibilidades) exige a desincompatibilização dos servidores pú-

blicos que são obrigados a se afastar, de fato, dos cargos e funções 

para que possam ser eventualmente candidatos. A norma visa coibir 

que pretensos candidatos valham-se da máquina administrativa em be-

nefício próprio.

  Ressalta-se que o afastamento do cargo de chefia não é su-

ficiente para comprovar a desincompatibilização, devendo o servidor 

público, também, se afastar do exercício do seu cargo efetivo.

 Informa-se que, se o cargo é exercido em Município diverso da-

quele no qual o servidor pretende concorrer, não é exigível a desincom-

patibilização de suas funções.

Precedentes TSE: Acórdão de 18/12/2017 no REspe nº 141-

42.2016.6.06.0047, Rel. Min. Herman Benjamin; Acórdão de 04/09/2014 

no AgR-RO nº 552-35.2014.6.12.000, Rel Min. Luciana Lóssio; Resolução 

nº 22.845/2008.

4.23 É possível a nomeação de candidatos aprovados em concurso 

público durante o período de vedação eleitoral previsto no art. 73, V, 

da Lei Federal nº 9.504/97? 

 Sim.

 Via de regra, nos três meses que antecedem o pleito até a pos-

se dos eleitos, é proibida a nomeação de candidato aprovado em con-

curso público, na circunscrição do pleito, conforme art. 73, V, da Lei Fe-

deral nº 9.504/1997. A vedação comporta algumas exceções, previstas 

no mesmo dispositivo legal.

 Contudo, como é ano de eleição municipal, a restrição é apenas para 

as nomeações de aprovados em concursos municipais, não havendo nenhum 

impedimento quanto aos concursos e nomeações no âmbito estadual.
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4.24 É possível a demissão e a exoneração de servidores no perío-

do eleitoral?

  Sim. 

 Esta vedação não se estende ao Estado, visto que a proibição le-

gal em comento restringe-se à circunscrição do pleito (eleição municipal).

4.25 Quais as principais restrições existentes para movimentação 

de servidores no período eleitoral?

  Os atos de movimentação de servidores (cessão, redistribui-

ção, relotação, remoção ou transferência) que são vedados pela Lei 

Eleitoral nos 3 (três) meses que antecedem o pleito até a posse dos 

eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, são proibidos apenas na 

circunscrição abrangida pelo pleito.

  Tal vedação não se aplica ao Estado neste momento, por se 

tratar de ano de eleição exclusivamente municipal.

4.26 Como deve ficar a remuneração dos servidores públicos re-

quisitados pela Justiça Eleitoral?

  O afastamento de servidor, seja ele federal, estadual ou muni-

cipal, para prestar serviços à Justiça Eleitoral, pode operacionalizar-se 

por dois institutos distintos: pela cessão ou pela requisição.

 Para os servidores do Estado do Pará, a cessão é regida pelo 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis – RJU estadual, Lei Estadual nº 

5.810/94 – e normas complementares; e a requisição é regulada pela 

legislação federal especial que tutela os procedimentos da Justiça Elei-

toral – Lei Federal nº 6.999/1982 e Resoluções do TSE (Resolução nº 

23.523/2017).

  No caso de requisição, a remuneração do servidor deverá ob-

servar o estabelecido no art. 9º da Lei Federal nº 6.999/82, segundo o 

qual “o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direi-
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tos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego”.

 Em se tratando de cessão, o servidor não fica regido pela legisla-

ção eleitoral e sim pelas leis próprias – RJU e legislação esparsa – e nem 

sempre fará jus às vantagens próprias e específicas da carreira de origem.

 

4.27 É possível promover aumento de salários no ano eleitoral?

 Sim.

 De acordo com o art. 73, VIII, da Lei Federal nº 9.504/97, é 

vedado realizar a revisão geral da remuneração de servidores públicos, 

apenas na circunscrição do pleito, acima do índice da inflação. O pra-

zo de vedação vai desde 180 (cento e oitenta) dias antes da data das 

eleições até a posse dos eleitos. Tal prazo terá início em 19/05/2020 

(Resolução TSE nº 23.606/2019 e Emenda Constitucional nº107/2020) 

e a vedação não se aplica ao Estado, visto que, neste ano, as eleições 

serão de âmbito municipal.

Precedentes TSE: Resolução nº 22.252/2006; Resolução nº 

21.811/2004; Resolução nº 21.296/2002; Resolução nº 21.054/2002. 

Consulta nº 11.533.

4.28 Os servidores que forem trabalhar na campanha podem apenas 

pedir férias ou devem ser exonerados? Quando tiverem direito à licen-

ça-prêmio, podem utilizar esse recurso para trabalhar na campanha?

Podem apenas pedir férias ou licença-prêmio. Na forma do art. 73, 

III, da Lei Eleitoral, é vedado ceder servidor ou empregado da adminis-

tração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Exe-

cutivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral 

de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de ex-

pediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. 

Assim sendo, estando o servidor em gozo de férias ou licença-prêmio, 

não incide a vedação.
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4.29 Quais os limites de utilização de redes sociais por servidores no 

horário de trabalho ou de uso de equipamento do órgão em que atuam?

Nos termos do art. 36-A da Lei Federal nº 9.504/1997, não configu-

ram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido 

explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das 

qualidades pessoais dos pré-candidatos, autorizando alguns atos aptos 

à cobertura dos meios de comunicação social/internet, dentre os quais 

se destaca a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões po-

líticas na mídia, incluindo redes sociais (inciso V).

O inciso IV do art. 57-B da  Lei Federal nº 9.504/1997 prevê que 

a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes 

formas: “IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens ins-

tantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja 

gerado ou editado por: […] b) qualquer pessoa natural, desde que não 

contrate impulsionamento de conteúdos”.   

Conforme o disposto no § 6º do art. 28, a Resolução nº 23.610/2019, 

que trata da propaganda eleitoral, “a manifestação espontânea na in-

ternet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que 

sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não 

será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que 

observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução 

e a vedação constante do §2º deste artigo”.

Assim sendo, o posicionamento pessoal externado em redes sociais, 

sem impulsionamento de conteúdo e não envolvendo pedido de voto, 

pode ser realizado e não será considerado propaganda antecipada, 

devendo-se, contudo, evitar a prática dessa conduta no horário de tra-

balho e utilizando equipamentos do órgão público, a fim de evitar sus-

peitas de abuso de poder.



Eleições 2020 - Manual de Orientações

62

DATA FATO

25 de novem-

bro de 2019 - 

segunda-feira

Data a partir da qual, até 29 de novembro de 2019, foram 

realizados, no Tribunal Superior Eleitoral, testes públicos 

de segurança no sistema eletrônico de votação (Res.-TSE 

n° 23.444/2015, art. 1º, § 1º ). 

5 - CALENDÁRIO ELEITORAL 2020
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1º de janeiro de 

2020 - quarta-

-feira

1. Data a partir da qual as entidades ou empresas que rea-

lizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições 

ou aos possíveis candidatos, para conhecimento público, 

ficam obrigadas a registrar no Sistema de Registro de 

Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da 

divulgação, para cada pesquisa, as informações previstas 

em lei e na resolução expedida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral que dispõe sobre pesquisas eleitorais (Lei federal 

n° 9.504/1997, art. 33, caput e § 1º );

2. Data a partir da qual fica proibida a distribuição gratui-

ta de bens, valores ou benefícios por parte da administra-

ção pública, exceto nos casos de calamidade pública, de 

estado de emergência ou de programas sociais autoriza-

dos em lei e já em execução orçamentária no exercício 

anterior, casos em que o Ministério Público poderá pro-

mover o acompanhamento de sua execução financeira e 

administrativa (Lei federal n° 9.504/1997, art. 73, § 1º);

3. Data a partir da qual fica vedada a execução de pro-

gramas sociais por entidade nominalmente vinculada a 

candidato ou por este mantida, ainda que autorizados em 

lei ou em execução orçamentária no exercício anterior 

(Lei federal n° 9.504/1997, art. 73, § 1º);

4. Data a partir da qual é vedado realizar despesas com 

publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da adminis-

tração indireta, que excedam a média dos gastos no 

primeiro semestre dos 3 (três) últimos anos que antece-

dem o pleito (Lei federal n° 9.504/1997, art. 73, VII). Em 

relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput 

do art. 73 da Lei Federal nº 9.504/97, os gastos liquidados 

com publicidade institucional realizada até 15 de agosto 

de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 

(dois) primeiros quadrimestres dos 3 (três) últimos anos 

que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgen-

te necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 

Eleitoral (Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 3º, 

inciso VII).
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05 de março 

de 2020 - 

quinta-feira

1. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral publicar as 

instruções relativas às eleições de 2020 (Lei federal n° 

9.504/1997, art. 105, caput e § 3°);

2. Data a partir da qual, até 3 de abril de 2020, considera-

-se justa causa a mudança de partido pelos detentores do 

cargo de vereador para concorrer a eleição majoritária ou 

proporcional (Lei federal n° 9.096/1995, art. 22-A, III).

03 de abril de 

2020 - sexta-

-feira

Último dia em que se considera justa causa a mudança de 

partido pelos detentores do cargo de vereador para con-

correr a eleição majoritária ou proporcional (Lei Federal 

n° 9.096/1995, art. 22-A, III).

04 de abril 

- sábado (6 

meses antes 

do 1º Turno das 

Eleições)

1. Data até a qual todos os partidos políticos que preten-

dam participar das eleições de 2020 devem ter obtido 

registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral 

(Lei Federal n° 9.504/1997, art. 4º);

2. Data até a qual os pretensos candidatos a cargo eletivo 

nas eleições de 2020 devem ter domicílio eleitoral na cir-

cunscrição na qual desejam concorrer e estar com a filia-

ção deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário 

não estabeleça prazo superior (Lei Federal n° 9.504/1997, 

art. 9º, caput e Lei Federal n° 9.096/1995, art. 20, caput).

3. Data até a qual o presidente da República, os gover-

nadores e os prefeitos devem renunciar aos respectivos 

mandatos caso pretendam concorrer a outros cargos 

(Constituição Federal, art. 14, § 6º).

4. Data a partir da qual é garantido, às entidades fis-

calizadoras, o acesso antecipado aos sistemas eleito-

rais desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e o 

acompanhamento dos trabalhos para sua especificação 

e desenvolvimento, para fins de fiscalização e auditoria, 

em ambiente específico e sob a supervisão do TSE (Lei 

Federal n° 9.504/1997, art. 66, § 1º). O TSE fica autorizado 

a promover ajustes nas normas referentes a prazos para 

fiscalização e acompanhamento dos programas de com-

putador utilizados nas urnas eletrônicas para os processos
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de votação, apuração e totalização, bem como de todas 

as fases do processo de votação, apuração das eleições e 

processamento eletrônico da totalização dos resultados, 

para adequá-los ao novo calendário eleitoral; e à recepção 

de votos, justificativas, auditoria e fiscalização no dia da 

eleição, inclusive no tocante ao horário de funcionamen-

to das seções eleitorais e à distribuição dos eleitores no 

período, de forma a propiciar a melhor segurança sanitária 

possível a todos os participantes do processo eleitoral 

(Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 5º, incisos I 

e II).

19 de maio de 

2020 - terça-

-feira

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 Federal n° 9.504/1997, 

art. 73, VIII e Res.-TSE n° 22.252/2006). Emenda Constitu-

cional nº 107/2020, art. 1º, § 2º.

15 de agosto 

de 2020 - sá-

bado (Emenda 

Constitucional 

nº 107/2020, 

art. 1º, § 2º)

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

servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 73, V e 

VI, a):

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 fun-

cional 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, ressal-

vados 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 Minis-

tério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos 

órgãos da Presidência da República;

c) nomeação dos aprovados em concursos públicos ho-

mologados até 15 de agosto de 2020;
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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

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, bem como 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 Federal n° 9.504/1997, art. 73, VI, 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 campa-

nhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, 

ou das respectivas entidades da administração indireta, sal-

vo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 

reconhecida pela Justiça Eleitoral; e Emenda Constitucional 

nº 107/2020, art. 1º, § 3º, inciso VIII.

II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de tele-

visão, 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 inau-

gurações, a contratação de shows artísticos pagos com 

recursos públicos (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 75).

4. Data a partir da qual é vedado a qualquer candida-

to comparecer a inaugurações de obras públicas (Lei 

Federal n° 9.504/1997, art. 77). Emenda Constitucional nº 

107/2020, art. 1º, § 1º, incisos I e V.
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5. Data a partir da qual, até 4 de janeiro de 2021, para os 

municípios que realizarem apenas o 1 o turno, ou 25 de 

janeiro de 2021, para os que realizarem 2 o turno, órgãos 

e entidades da Administração Pública direta e indireta 

poderão, quando solicitados, em casos específicos e de 

forma motivada, pelos tribunais eleitorais, ceder funcio-

nários à Justiça Eleitoral (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 

94-A, II). Tendo em vista que as datas das eleições em 1º e 

2º turnos foram alteradas para, respectivamente, 15 de no-

vembro de 2020 e 29 de novembro de 2020, tais prazos 

também podem vir a ser modificados.

25 de agosto 

de 2020 - 

terça-feira

Data a partir da qual, até 20 de agosto de 2020, as che-

fias ou comandos dos órgãos a que estiverem subordina-

dos os membros das Forças Armadas, as polícias federal, 

rodoviária federal, ferroviária federal, civis e militares, os 

corpos de bombeiros militares, os agentes de trânsito e 

as guardas municipais que estiverem em serviço no dia da 

eleição podem encaminhar listagem para a Justiça Eleito-

ral para a transferência temporária de seção (Código Elei-

toral, art. 233-A, §§ 21 e 30). Até 1º de outubro de 2020

31 de agosto 

de 2020 - 

segunda-feira 

(Emenda Cons-

titucional nº 

107/2020, art. 

1º, §1º, inciso II)

1. Data a partir da qual, até 5 de agosto de 2020, é permiti-

da a realização de convenções destinadas a deliberar sobre 

coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito 

e vereador (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 80 , caput) até 

16 de setembro de 2020 (...) (Emenda Constitucional nº 

107/2020, art. 1º, §1º, inciso II);

2. Data a partir da qual, observado o dia seguinte ao qual 

se realizou a convenção, a ata e a lista dos presentes de-

verão ser transmitidas via internet ou, na impossibilidade, 

ser entregues na Justiça Eleitoral, para publicação no sítio 

eletrônico do tribunal regional eleitoral correspondente 

(Lei Federal n° 9.504/1997, art. 80, caput);

3. Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito 

de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação 

atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem 

ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente 

inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação 

social (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 58, caput);
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4. Data a ser considerada, para fins da garantia prevista 

em lei para a participação em debates transmitidos por 

emissoras de rádio e de televisão; para o cálculo da repre-

sentatividade na Câmara dos Deputados, decorrente de 

eventuais novas totalizações do resultado das eleições de 

2018, e no Senado Federal, resultante de eventuais novas 

eleições (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 46, caput);

5. Data a partir da qual, considerada a data efetiva da 

realização da respectiva convenção partidária, é permitida 

a formalização de contratos que gerem despesas e gastos 

com a instalação física e virtual de comitês de candida-

tos e de partidos políticos, desde que só haja o efetivo 

desembolso financeiro após a obtenção do número, de 

registro de CNPJ do candidato e a abertura de conta 

bancária específica para a movimentação financeira de 

campanha e emissão de recibos eleitorais;

6. Último dia para a Justiça Eleitoral dar publicidade aos 

limites de gastos estabelecidos em lei para cada cargo 

eletivo em disputa (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 18);

7. Data a partir da qual os partidos políticos e os candi-

datos, após a obtenção do número de registro de CNPJ 

do candidato e a abertura de conta bancária específica 

para movimentação financeira de campanha e emissão de 

recibos eleitorais, deverão enviar à Justiça Eleitoral, para 

fins de divulgação na internet, os dados sobre recursos 

financeiros recebidos para financiamento de sua campa-

nha eleitoral, observado o prazo de 72 (setenta e duas) 

horas do recebimento desses recursos (Lei Federal n° 

9.504/1997, art. 28, § 4º, I);

8. Data a partir da qual, observada a homologação da 

respectiva convenção partidária até a diplomação dos 

eleitos e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não 

podem servir como juízes, nos tribunais eleitorais, como 

juízes auxiliares, como juízes eleitorais ou como chefe de 

cartório eleitoral, o cônjuge ou companheiro, parente
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consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato 

a cargo eletivo registrado na circunscrição (Código Eleito-

ral, arts. 14, § 31, e 33, § 11);

9. Data a partir da qual, observada a publicação dos edi-

tais de pedido de registro de candidaturas, os nomes de 

todos os candidatos registrados deverão constar da lista 

apresentada aos entrevistados durante a realização das 

pesquisas eleitorais.

16 de setem-

bro de 2020 - 

quarta-feira

Último dia para a realização de convenções destinadas a 

deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a pre-

feito, vice-prefeito e vereador (Lei Federal n° 9.504/1997, 

art. 80, caput).

17 de setem-

bro de 2020 - 

quinta-feira

Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de 

televisão, em sua programação normal e em seu noticiário 

(Lei Federal n° 9.504/1997, art. 45, I e III a VI) Atenção 

ao art. 1º, § 1º, incisos I e V, da Emenda Constitucional nº 

107/2020.:

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalísti-

ca, imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro 

tipo de consulta popular de’ natureza eleitoral em que seja 

possível identificar o entrevistado ou em que haja manipula-

ção de dados;

II - veicular propaganda política;

III - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coli-

gação;

IV - veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, 

filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa 

com alusão ou crítica a candidato ou partido político, ex-

ceto programas jornalísticos ou debates políticos; e

V - divulgar nome de programa que se refira a candida-

to 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, fica proibida a 

sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo 

registro (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 45, VI).
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26 de se-

tembro de 

2020 - sábado 

(Emenda Cons-

titucional nº 

107/2020, art. 

1º, §1º, incisos 

III e V)

1. Último dia para os partidos políticos e as coligações 

apresentarem à Justiça Eleitoral, até as 19h (dezenove ho-

ras), o requerimento de registro de seus candidatos (Lei 

Federal n° 9.504/1997, art. 11, caput);

2. Último dia para os tribunais e conselhos de contas tor-

narem disponível à Justiça Eleitoral relação daqueles que 

tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável

e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressal-

vados os casos em que a questão estiver sendo subme-

tida à apreciação do Poder Judiciário, ou em que haja 

sentença judicial favorável ao interessado (Lei Federal n° 

9.504/1997, art. 11, § 5);

3. Último dia para os partidos políticos recorrerem da de-

cisão do juiz eleitoral sobre a nomeação dos membros das 

mesas receptoras e dos convocados para apoio logístico, 

observado o prazo de 3 (três) dias contados da publica-

ção da decisão (Lei Federal n°9.504/1997, art. 63, § 1º);

4. Último dia para os partidos políticos recorrerem da 

decisão do juiz eleitoral sobre a designação dos locais de 

votação, observado o prazo de 3 (três) dias contados da 

publicação da decisão (Código Eleitoral, art. 135, § 8°);

5. Data a partir da qual não será permitida a realização de 

enquetes relacionadas ao processo eleitoral (Lei Federal 

n° 9.504/1997, art. 33 § 5º, c.c. o art. 36);

6. Último dia para os responsáveis por todas as repartições, 

órgãos e unidades do serviço público oficiarem ao juízo elei-

toral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos 

e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual 

segundo turnos de votação (Lei Federal n° 6.091/1974, art. 3°).
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27 de setem-

bro de 2020 

- domingo

1. Data a partir da qual será permitida a propaganda elei-

toral, inclusive na internet (Lei Federal n° 9.504/1997, arts. 

36, caput, e 57-A) Emenda Constitucional nº 107/2020, 

art. 1º, § 1º, inciso IV.;

2. Data a partir da qual, até 3 de outubro de 2020, os can-

didatos, os partidos e as coligações podem fazer funcionar, 

das 8h (oito horas) às 22h (vinte e duas horas), alto-falan-

tes ou amplificadores de som, nos termos da Resolução 

do Tribunal Superior Eleitoral que disciplina a propaganda 

eleitoral (Lei Federal n° 9.504/1 997, art. 39, §§ 3º e 5, I) até 

14 de novembro de 2020;

3. Data a partir da qual, até 10 de outubro de 2020, os 

candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão 

realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização 

fixa, das 8h (oito horas) às 24h (vinte e quatro horas), po-

dendo o horário até 21 de novembro de 2020 ser prorro-

gado por mais 2 (duas) horas quando se tratar de comício 

de encerramento de campanha (Código Eleitoral, art. 240, 

parágrafo único, e Lei Federal n°9.504/1997, art. 39, § 4º);

4. Data a partir da qual, até as 22h (vinte e duas horas) 

do dia 3 de outubro de 2020, poderá haver distribuição 

de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, 

acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio (Lei 

Federal n°9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11) até 14 de novem-

bro de 2020;

5. Data a partir da qual, até 2 de outubro de 2020, 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 

Federal n° 9.504/1997, art. 43, caput) até 13 de novembro 

de 2020;
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6. Data a partir da qual, independentemente do critério 

de prioridade, os serviços telefônicos, oficiais ou concedi-

dos, 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).

29 de setem-

bro de 2020 

- terça-feira

Último dia para a Justiça Eleitoral publicar edital dos 

pedidos de registro de candidatos apresentados pelos 

partidos políticos ou coligações (Código Eleitoral, art. 97).

1º de outubro 

de 2020 - 

quinta-feira

Último dia, observado o prazo de 2 (dois) dias contados 

da publicação do edital de candidatos do respectivo par-

tido político ou coligação no Diário da Justiça Eletrônico, 

para os candidatos escolhidos em convenção solicitarem 

seus registros à Justiça Eleitoral, até as 19h (dezenove 

horas), caso os partidos políticos ou as coligações não os 

tenham requerido (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 11, § 4º).

3 de outubro 

de 2020 - sá-

bado

Último dia para a Justiça Eleitoral publicar edital dos pedidos 

de registro individual de candidatos escolhidos em conven-

ção cujos partidos políticos ou coligações não os tenham re-

querido (Código Eleitoral, art. 97 e Lei Federal n°9.504/1997, 

art. 11, § 4°) .

16 de outubro 

de 2020 - 

sexta-feira

1. Último dia para o juiz eleitoral decidir sobre as recla-

mações relativas à composição das mesas - receptoras 

de votos instaladas nos estabelecimentos penais e de 

internação de adolescentes (Lei Federal n° 9.504/1997, 

art. 63, caput);

2. Data a partir da qual estará disponível, na internet, o 

serviço de consulta à seção de votação, atualizada com 

as informações a respeito da transferência temporária do 

eleitor.

31 de outubro 

de 2020 - sá-

bado

Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido 

ou preso, salvo em flagrante delito (Código Eleitoral, art. 

236, § 1º);
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5 de novem-

bro de 2020 - 

quinta-feira

1. Último dia para o eleitor requerer a segunda via do 

título eleitoral dentro do seu domicílio eleitoral (Código 

Eleitoral, art. 52);

2. Data a partir da qual a Justiça Eleitoral esclarecerá o 

eleitor sobre o que é necessário para votar, vedada a 

prestação de tal serviço por terceiros.

10 de novem-

bro de 2020 

- terça-feira

Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso ou 

detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença 

criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desres-

peito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput).

12 de novem-

bro de 2020 - 

quinta-feira

1. Data a partir da qual o juízo eleitoral ou o presidente da 

mesa receptora poderá expedir salvo-conduto em favor de 

eleitor que sofrer violência moral ou física na sua liberdade 

de votar (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único);

2. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral 

gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno 

(Lei Federal n° 9.504/1997, art. 47, caput e Código Eleito-

ral, art. 240, parágrafo único);

3. Último dia para propaganda política mediante reuniões 

públicas ou promoção de comícios e utilização de apare-

lhagem de sonorização fixa, entre as 8h (oito horas) e as 

24h (vinte e quatro horas), com exceção do comício de 

encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado 

por mais 2 (duas) horas (Código Eleitoral, art. 240, pará-

grafo único e Lei Federal n° 9.504/1997, art. 39, §§ 4º);

4. Último dia para a realização de debate no rádio e na 

televisão, admitida sua extensão até as 7h (sete horas) do 

dia 2 de outubro de 2020 (Res.-TSE n° 21.223/2002) 13 de 

novembro de 2020;

5. Data a partir da qual, até 3 de outubro de 2020, o Tri-

bunal Superior Eleitoral poderá divulgar comunicados, bo-

letins e instruções ao eleitorado, em até 10 (dez) minutos 

diários requisitados às emissoras de rádio e de televisão, 

contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em 

dias espaçados, podendo ceder, a seu juízo,, parte desse 

tempo para utilização por tribunal regional eleitoral (Lei 

Federal n° 9.504/1997, art. 93) 14 de novembro de 2020;
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6. Último dia para os tribunais regionais eleitorais divulga-

rem na internet os pontos de transmissão de dados que 

funcionarão em locais distintos do local de funcionamento 

da junta eleitoral.

13 de novem-

bro de 2020 

- sexta-feira

1. Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, 

de propaganda eleitoral e a reprodução, na internet, de 

jornal impresso com propaganda eleitoral relativa ao pri-

meiro turno (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 43, caput);

2. Último dia para os partidos políticos e as coligações in-

dicarem aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autori-

zadas a expedir as credenciais dos fiscais e dos delegados 

habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação, apuração 

e totalização durante o primeiro turno das eleições (Lei 

Federal n° 9.504/1997, art. 65, § 3º).

14 de novem-

bro de 2020 

- sábado

1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-fa-

lantes ou amplificadores de som, entre as 8h (oito horas) 

e as 22h (vinte e duas horas) nos termos da Resolução do 

Tribunal Superior Eleitoral que disciplina a propaganda 

eleitoral (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I) e 

Resolução nº23.610, de 18 de dezembro de 2019;

2. Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para a distri-

buição de material gráfico, caminhada, carreata - ou pas-

seata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio 

(Lei Federal n° 9.504/1997, art. 39, § 9°e 11);

3. Data em que a Comissão de Auditoria da Votação 

Eletrônica deverá promover, entre as 9h (nove horas)e as 

12h (doze horas), no local e horário previamente divulga-

dos, os sorteios das seções eleitorais cujas urnas serão 

submetidas aos procedimentos de auditoria da votação 

eletrônica;

4. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar 

comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até 

10 (dez) minutos diários requisitados às emissoras de 

rádio e de televisão, contínuos ou não, que poderão ser 

somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a 

seu juízo, parte desse tempo para utilização por tribunal 

regional eleitoral (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 93).
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15 de novem-

bro de 2020 

- domingo 

(Emenda Cons-

titucional nº 

107/2020, art. 

1º, caput) 

Data em que se realizará a votação do primeiro turno das 

eleições (08h às 17h), por sufrágio universal e voto direto 

e secreto, observando-se, na seção eleitoral, de acordo 

com o horário local.

16 de novem-

bro de 2020 - 

segunda-feira

1. Data em que qualquer candidato, delegado ou fiscal 

de partido político e de coligação poderá obter cópia 

do relatório emitido pelo sistema informatizado do qual 

constem as informações sobre o número de eleitores que 

votaram em cada uma das seções e o total de votantes da 

zona eleitoral, relativos ao primeiro turno, sendo defeso 

ao juízo eleitoral recusar ou procrastinar a sua entrega ao 

requerente, que deverá ocorrer até 5 (cinco) dias úteis 

contados da solicitação (Código Eleitoral, art. 156, § 3º);

2. Data a partir da qual, decorrido o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas do encerramento da votação (17h - dezes-

sete horas - do dia anterior no horário local), até 24 de ou-

tubro de 2020, os candidatos, os partidos e as coligações 

podem fazer funcionar, das 8h (oito horas) às 22h (vinte e 

duas horas), alto-falantes ou amplificadores de som, nos 

termos da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dis-

ciplina a propaganda eleitoral (Lei Federal n° 9.504/1997, 

art. 39, §§ 3º, 9º e 11) 5 de dezembro de 2020;

3. Data a partir da qual, decorrido o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas do encerramento da votação (17h - dezes-

sete horas - do dia anterior no horário local), até 22 de 

outubro de 2020, os candidatos, os partidos políticos e 

as coligações poderão realizar comícios e utilizar apare-

lhagem 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 Federal nº 9.504/1997, art. 39, § 4º) 

3 de dezembro de 2020;
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4. Data a partir da qual, decorrido o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas do encerramento da votação (17h - dezessete 

horas - do dia anterior no horário local), até 24 de outubro 

de 2020, poderá haver distribuição de material gráfico, 

caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não 

por carro de som ou minitrio (Código Eleitoral, art. 240, 

parágrafo único, e Lei Federal n° 9.504/1997, art. 39, § 9°e 

11) 5 de dezembro de 2020;

5. Data a partir da qual, até 23 de outubro de 2020, 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 edi-

ção, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 

(um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei Federal 

n° 9.504/1997, art. 43, caput) 4 de dezembro de 2020;

6. Data a partir da qual estará suspenso o fornecimento da 

certidão de quitação eleitoral pela internet e pelo Sistema Elo.

17 de novem-

bro de 2020 

- terça-feira

1. Término do prazo, às 17h (dezessete horas), do perío-

do de validade de salvo-condutos expedidos por juízo 

-eleitoral ou por presidente de mesa receptora (Código 

Eleitoral, art. 235, parágrafo único);

2. Término, após as 17h (dezessete horas), do período em 

que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido (Código 

Eleitoral, art. 236, caput).

20 de novem-

bro de 2020 

- sexta-feira

Data a partir da qual, até 23 de outubro de 2020, será vei-

culada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televi-

são relativa ao segundo turno (Lei Federal n° 9.504/1997, 

art. 49, caput, e art. 51, § 2º). 27 de novembro de 2020



Procuradoria-Geral do Estado do Pará

77

14 de no-

vembro de 

2020 - sábado 

(atentar para o 

fato de que o 

lapso entre o 1º 

e 2º turno das 

eleições restou 

reduzido 

pela disposi-

ções da EC 

nº107/2020).

1. Data a partir da qual nenhum candidato que participará 

do segundo turno de votação poderá ser detido ou preso, 

salvo no caso de flagrante delito (Código Eleitoral, art. 

236, § 1º);

2. Data a partir da qual, nos municípios em que não hou-

ver votação em segundo turno, os cartórios eleitorais, sal-

vo os responsáveis pela análise das prestações de contas, 

não mais permanecerão abertos aos sábados domingos e 

feriados;

3. Data a partir da qual os tribunais não mais publicarão 

em sessão as decisões em representações sobre propa-

ganda eleitoral e direito de resposta oriundos dos municí-

pios em que não houver votação em segundo turno.

24 de novem-

bro de 2020 

- terça-feira

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020).

1. Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso 

ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de 

sentença criminal condenatória por crime inafiançável, 

ou por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 

236, caput).
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26 de novem-

bro de 2020 - 

quinta-feira

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020).

1. Início do prazo de validade do salvo-conduto expedido 

pelo juízo eleitoral ou pelo presidente da mesa receptora 

(Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único);

2. Último dia para propaganda política mediante reuniões 

públicas ou promoção de comícios e utilização de apare-

lhagem de sonorização fixa, entre as 8h (oito horas) e as 

24h (vinte e quatro horas), com exceção do comício de 

encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado 

por mais 2 (duas) horas (Código Eleitoral, art. 240, pará-

grafo único, e Lei Federal n° 9.504/1997, art. 39, § 4º);

3. Data a partir da qual, até 24 de outubro de 2020, o Tribu-

nal Superior Eleitoral poderá divulgar comunicados, boletins 

e instruções ao eleitorado, em até 10 (dez) minutos diários 

requisitados às emissoras de rádio e de televisão, contí-

nuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias 

espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo 

para utilização por tribunal regional eleitoral (Lei Federal 

n°9.504/1997, art. 93). Até 28 de novembro de 2020

27 de novem-

bro de 2020 

- sexta-feira

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020).

1.Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral 

gratuita do segundo turno no rádio e na televisão (Lei 

Federal n° 9.504/1997, art. 49, caput, e art. 51, § 2º);

2. Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, 

de propaganda eleitoral do segundo turno (Lei Federal n° 

9.504/1997, art. 43, caput).

3. Último dia para a realização de debate no rádio e na te-

levisão, não podendo ultrapassar o horário de meia-noite 

(Res.-TSE n° 22.452/2006).
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28 de novem-

bro de 2020 

- sábado

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020).

1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-fa-

lantes ou amplificadores de som, entre as 8h (oito horas) 

e as 22h (vinte e duas horas), nos termos da Resolução 

do Tribunal Superior Eleitoral que disciplina a propaganda 

eleitoral (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I);

2. Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para a distri-

buição de material gráfico, caminhada, carreata ou passe-

ata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio 

(Lei Federal n° 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11);

3. Data em que a Comissão de Auditoria da Votação 

Eletrônica deverá promover, entre as 9h (nove horas) e as 

12h (doze horas), no local e horário previamente divulga-

dos, os sorteios das seções eleitorais cujas urnas serão 

submetidas aos procedimentos de auditoria da votação 

eletrônica;

4. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral tornar dispo-

nível, na sua página da internet, arquivo contendo as cor-

respondências esperadas entre urna e seção, podendo ser 

atualizada até as 16h (dezesseis horas) do dia da eleição;

5. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar 

comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até 

10 (dez) minutos diários requisitados às emissoras de 

rádio e de televisão, contínuos ou não, que poderão ser 

somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a 

seu juízo, parte desse tempo para utilização por tribunal 

regional eleitoral (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 93).
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29 de novem-

bro de 2020 

- domingo 

OBS: A Emen-

da Consti-

tucional nº 

107/2020, art. 

1º, caput, traz a 

data de 29 de 

novembro de 

2020. Veja-se 

que a data de 

6 de dezem-

bro de 2020 

corresponde a 

exatos 7 (sete) 

dias de diferen-

ça a mais, que 

antes havia 

entre o 1º e o 2º 

turnos quando 

as eleições se-

riam realizadas 

em condições 

normais (sem 

pandemia).

1. Data em que, nos municípios com mais de 200.000 elei-

tores onde não houve maioria absoluta na votação para 

prefeito, realizar-se-á a votação do segundo turno das 

eleições (8h às 17h), por sufrágio universal e voto direto e 

secreto;

2. Data na qual, a partir das 17h (dezessete horas), serão 

divulgados os resultados das votações em segundo turno 

para o cargo de prefeito, incluindo os votos em branco, os 

nulos e as abstenções verificadas no segundo turno.

200.000 eleitores onde não houve maioria absoluta na 

votação para prefeito, realizar-se-á a votação do segundo 

turno das eleições (8h às 17h), por sufrágio universal e 

voto direto e secreto;
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30 de novem-

bro de 2020 - 

segunda-feira

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020).

Término, após as 17h (dezessete horas), do período em 

que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido (Código 

Eleitoral, art. 236, caput).

15 de dezem-

bro de 2020 

- terça-feira

 

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020, 

art. 1º, § 1º, 

inciso VII )

Último dia para os candidatos que concorreram no se-

gundo turno das eleições, inclusive a vice, e os partidos 

políticos encaminharem à Justiça Eleitoral, por meio do 

Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), as 

prestações de contas referentes aos dois turnos, incluindo 

todos os órgãos partidários que efetuaram doações ou 

gastos às candidaturas do segundo turno, ainda que não 

concorrentes (Lei Federal n° 9.504/1997, art. 29, IV);
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22 de dezem-

bro de 2020 

- terça-feira

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020, 

art. 1º, § 1º, 

inciso VII )

Último dia para a Justiça Eleitoral identificar os candi-

datos e partidos políticos que se omitiram a prestar as 

contas referentes ao segundo turno.

29 de dezem-

bro de 2020 

-  terça-feira

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 2º 

turnos em situ-

ações normais, 

conforme dis-

posições da EC 

nº107/2020, 

art. 1º, § 1º, 

inciso VII )

1. Último dia para os candidatos, os partidos políticos e 

as coligações removerem as propagandas relativas ao 

segundo turno das eleições e promoverem a restauração 

do bem em que afixada, se for o caso;

2. Último dia para o mesário que faltou à votação de 25 

de outubro apresentar justificativa ao juízo eleitoral (Códi-

go Eleitoral, art. 124).
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14 de janeiro 

de 2021 - 

quinta-feira

(Alteração 

das datas dos 

pleitos eleito-

rais, especifi-

camente do 

lapso temporal 

entre o 1º e o 

2º turnos em 

situações nor-

mais, conforme 

disposições da 

EC nº107/2020, 

art. 1º, § 1º, 

inciso VII )

Último dia para o eleitor que deixou de votar no primei-

ro turno das eleições apresentar, em qualquer cartório 

eleitoral, justificativa fundamentada ao juízo eleitoral (Lei 

Federal n°6.091/1974, art. 7º).

18 de dezem-

bro de 2020 

- sexta-feira

Último dia para a diplomação dos eleitos
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