
      

 

 
 

 



1. INTRODUÇÃO  

 

 

A Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, enquanto órgão responsável pelo controle interno da legalidade e da moralidade 

administrativa dos atos praticados em nome da administração pública estadual, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 07/91, tem a 

incumbência de orientar os agentes públicos estaduais acerca do adequado cumprimento da ordem jurídica, a fim de evitar qualquer tipo de 

prejuízo ao interesse público.  

Nesse sentido, considerando que, no vertente ano (2018), realizar-se-ão eleições estaduais para cargos do Poder Executivo e Legislativo, 

faz-se necessário esclarecer o plexo de condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral, em consonância com o que precipuamente 

estabelecem a Constituição Federal, a Lei Complementar nº 64/90, a Lei Complementar nº 101/00, a Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) e a Lei 

9.504/97 (Lei das Eleições).  

As vedações insertas no sistema eleitoral brasileiro, quanto às condutas dos agentes públicos, tem por escopo central proporcionar 

equilíbrio e lisura dos pleitos, pois a estrutura administrativa não pode ser utilizada a favor de nenhum candidato, em uníssono com o que leciona 

José Jairo Gomes, in Direito Eleitoral, 13ª Edição, Atlas, 2017, p. 325: 

 

É intuitivo que a máquina administrativa não possa ser colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso 

desvirtuaria completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo de morte a isonomia que deve permear as 

campanhas e imperar entre os candidatos – e fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou 

classes sociais.  

No Brasil, é público e notório que agentes públicos se valem de suas posições para beneficiar candidaturas.  

 

 

Nessa linha de intelecção, busca-se, em caráter preventivo, evitar qualquer ação pública que possa vir a desalinhar as eleições de 2018 dos 

sólidos pilares republicanos e democráticos sobre os quais deve estar assentada.  



Incumbe, portanto, à Procuradoria Geral do Estado, tendo em conta o seu relevante papel constitucional de prestar consultoria jurídica ao 

Estado de Alagoas, traçar as linhas diretivas de atuação dos agentes públicos, durante todo o ano eleitoral.  

Desse modo, a presente cartilha exsurge como um guia vocacionado a extrair as principais dúvidas de todos os que compõem a 

Administração Estadual Direta e Indireta.  

 

 

Francisco Malaquias de Almeida Júnior 

Procurador Geral do Estado de Alagoas 

 

Luís Manoel Borges do Vale 

Procurador do Estado 

Coordenador do Centro de Estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Qual o conceito de agentes públicos, para os devidos fins eleitorais? 

 

Antes de tratar, especificamente, nas condutas vedadas em período de eleições, é preciso delimitar quem está submetido aos comandos 

normativos insertos no microssistema eleitoral. Desse modo, de acordo com o art. 73, §1º, da Lei 9.507/97, reputam-se agentes públicos:  

 

[...] quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da 

administração pública direta, indireta, ou fundacional.   

 

O enunciado normativo, em razão da sua amplitude, abrange os agentes públicos que se seguem: 

 

1.   Os agentes políticos (Presidente da República, Governadores, Prefeitos e respectivos Vices, Ministros de Estado, Secretários, 

Senadores, Deputados federais e estaduais, Vereadores etc.);  

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

3.   Os empregados, sujeitos ao regime estatutário ou celetista, permanentes ou temporários, contratados por prazo determinado ou 

indeterminado, de órgão ou entidade pública (autarquias e fundações), empresa pública ou sociedade de economia mista;  

4.   As pessoas requisitadas para prestação de atividade pública (p. ex.: membro de Mesa receptora ou apuradora de votos, recrutados para 

o serviço militar obrigatório etc.);  

5.   Os gestores de negócios públicos;  

6.   Os estagiários;  



7.   Os que se vinculam contratualmente com o Poder Público (prestadores terceirizados de serviço, concessionários ou permissionários de 

serviços públicos e delegados de função ou ofício público). 

 

A acepção do termo “agente público”, para os fins eleitorais, segue a mesma linha do que dispõe o art. 2º da Lei 8.429/92 (Lei de 

Improbidade Administrativa):  

 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 

cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

 

 O objetivo do legislador, em ambos os casos, é evitar que todo aquele que esteja em contato com a coisa pública pratique ato 

potencialmente lesivo ao interesse da coletividade. 

 

Em arremate, bem se pronuncia José Jairo Gomes, in Direito Eleitoral, 13ª Edição, Atlas, 2017, p. 764: 

 

Assim, sob o aspecto subjetivo, a conduta inquinada deve ser realizada por agente público. Este termo é tecnicamente 

empregado para designar os exercentes de funções estatais. Abrange os agentes políticos, servidores públicos, militares e 

particulares que colaboram com o Estado, como mesários da Justiça Eleitoral e jurados no Tribunal do Júri.  

 

 

 

 

 



3. Prazos de desincompatibilização. (Constituição Federal, Art. 14, §6º e Lei Complementar 64, Art. 1º, §1º) 

 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a desincompatibilização pressupõe a necessidade de o agente público se afastar do cargo, 

emprego ou função pública, de forma temporária ou definitiva, a fim de que possa concorrer a determinado cargo político. O objetivo do instituto 

é alijar interferências indevidas no pleito, em decorrência do possível uso da máquina pública. Nesse sentido, pronuncia-se o Tribunal Superior 

Eleitoral: 

 

“A desincompatibilização, stricto sensu, é denominação que se deve reservar ao afastamento definitivo, por renúncia, a 

exoneração, dispensa ou aposentadoria, do mandato eletivo, cargo ou emprego público gerador de inelegibilidade [...].”. (TSE, 

Resolução n° 18.019, de 2.4.92, relator o Ministro Sepúlveda Pertence.) 

 

3.1 Prazo Constitucional de desincompatibilização para os Cargos de Chefe do Poder Executivo: 

 

Consoante dispõe a Constituição Federal: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 

nos termos da lei, mediante: 

(...) 

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

 

Assim, ressalvadas as hipóteses de reeleição, os Chefes do Poder Executivo devem se afastar do exercício do mandato (até o dia 7 de abril 

de 2018), para que possam, legitimamente, concorrer a outros cargos.  

 

 

 

 



3.2 Outros prazos de desincompatibilização previstos na Lei Complementar nº 64/90 (art. 1º, II, III, V e VI): 

 

II - Para Presidente e Vice-Presidente da República: 

a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções: 

1. os Ministros de Estado:  

2. os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República; 18 eleições 2018  

3. o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;  

4. o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;  

5. o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;  

6. os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;  

7. os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;  

8. os Magistrados;  

9. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 

públicas e as mantidas pelo poder público;  

10. os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;  

11. os Interventores Federais;  

12, os Secretários de Estado;  

13. os Prefeitos Municipais;  

14. os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;  

15. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;  

16. os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as 

pessoas que ocupem cargos equivalentes;  

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer 

dos poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado 

Federal;  

c) (Vetado);  

d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, 

arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar 

multas relacionadas com essas atividades;  



e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas 

empresas de que tratam os arts. 3° e 5° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas 

atividades, possam tais empresas influir na economia nacional; 

f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas 

no parágrafo único do art. 5° da lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do 

pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do poder econômico, ou de que transferiram, por força regular, o 

controle de referidas empresas ou grupo de empresas; 

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou 

representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder 

Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social; 

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente 

de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive 

através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder 

público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes; 

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou 

representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de 

fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas 

uniformes; 

j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 (seis)) meses anteriores ao pleito; 

 I) os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se 

afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais; 

 III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo 

e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do 

Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos; 

b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções: 

1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito Federal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4137.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4137.htm#art5


2. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea; 

3. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios; 

4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres; 

V - para o Senado Federal: 

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo 

e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, 

observados os mesmos prazos; 

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas 

condições estabelecidas, observados os mesmos prazos; 

 

VI - para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, 

os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0 Condutas vedadas aos agentes públicos, em período eleitoral: 

 

 

O ordenamento jurídico pátrio, preocupado com a proteção da isonomia, na disputa eleitoral, estabeleceu uma série de restrições aos 

agentes públicos. Busca-se, assim, evitar o uso inadvertido da máquina pública, em benefício direto de qualquer candidato, alijando-se o 

deplorável abuso do poder político, o qual, por vezes, restar por macular a lisura do pleito, contrariando a higidez das instituições democráticas. 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que há um microssistema de vedações eleitorais que açambarca os seguintes diplomas normativos: a) 

Constituição Federal; b) Lei Complementar nº 64/90; c) Lei nº 9.504/97 e d) Lei Complementar nº 101/00.  

 

4.1 Condutas vedadas aos agentes públicos.  

 

4.1.1. Publicidade institucional violadora do princípio da impessoalidade administrativa.  

 

Existem condutas que não são permitidas ao agente público, em nenhum momento do mandato eleitoral, haja vista que violam preceitos 

basilares da ordem jurídica administrativa. A primeira vedação digna de nota é a que impede que a veiculação de publicidades institucionais seja 

direcionada à promoção pessoal de qualquer autoridade ou servidor público, nos termos do que dispõe o art. 37, §1º, da Constituição Federal: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(...) 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos.  

 

 

Dessa forma a publicização de atos e programas governamentais deve se restringir ao atendimento do interesse público, sob o ponto de 

vista educativo, informativo ou de orientação social. Impede-se, assim, qualquer conduta que, em contrariedade ao princípio da impessoalidade 

administrativa, seja destinada à projeção da imagem de quaisquer governantes. Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: 



 

O caput e o parágrafo 1º do art. 37 da CF impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos 

cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da 

impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a 

menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores 

públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do 

cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que 

constam do comando posto pelo constituinte dos oitenta. (RE 191.668, rel. min. Menezes Direito, j. 15-4-2008, 1ª T, DJE de 

30-5-2008) (Grifos nossos) 

 

Com efeito, percebe-se que a conduta não está limitada ao período eleitoral e, portanto, os órgãos estatais responsáveis pela divulgação 

dos atos institucionais devem estar atentos ao comando normativo acima elencado. Em reforço, cumpre transcrever a redação do art. 74, da Lei 

9.504/97: 

 

Art. 74.  Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 

de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, 

sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.  

 

4.1.2. Cessão ou utilização de bens públicos móveis ou imóveis, em benefício de candidato, partido político ou coligação.  

 

Como já pontuado anteriormente, a estrutura administrativa não poderá ser utilizada para favorecer quem quer que seja, haja vista que o 

acervo patrimonial estatal deve estar a serviço do regular desempenho das funções públicas. Assim, é inviável destinar bens públicos para o 

atendimento de interesses privatísticos. Um imóvel estatal, por exemplo, não poderá ser destinado a um candidato para que lhe sirva de comitê de 

permanente de campanha, pois tal conduta defluirá em notório desequilíbrio à isonomia das eleições. Nesse sentido, cabe transcrever a redação 

do art. 73, I, da Lei 9.504/97: 

 

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: 

 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=530465&codigoClasse=437&numero=191668&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A71


I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à 

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 

ressalvada a realização de convenção partidária; 

 

 

O enunciado normativo acima transcrito não faz referência expressa ao período em que tal conduta eleitoral é vedada, mas, a princípio, é 

ato que deve ser rechaçado a qualquer tempo, especialmente no período eleitoral, pois não poderá existir desvirtuamento da finalidade pública do 

bem. Nesse sentido já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral: 

 

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS. ATO 

PRATICADO ANTES DO REGISTRO DE CANDIDATURAS. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE 

ATIVA. PUNIÇÃO POR FUNDAMENTOS DISTINTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ART. 73, 1 E II, DA LEI 

9.504197. NÃO CARACTERIZAÇÃO.  

1. As condutas vedadas previstas no art. 73, 1 e II, da Lei 9.504197 podem configurar-se mesmo antes do pedido de 

registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral. Precedente.  

2. Segundo o art. 73, § 5º e 8º, da Lei 9.504/97, os candidatos podem ser punidos por conduta vedada praticada por terceiros em 

seu benefício e, portanto, são partes legítimas para figurar no polo passivo da correspondente representação. Precedente.  

3. Não ocorre bis in idem se um mesmo fato é analisado e sancionado por fundamentos diferentes - como na presente hipótese, 

em que o ocorrido foi examinado sob o viés de propaganda eleitoral extemporânea e de conduta vedada. Precedente.  

4. A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de 

candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Já a conduta descrita no inciso II do mesmo artigo pressupõe 

o uso de materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que exceda as prerrogativas consignadas nos 

regimentos e normas dos órgãos que integram.  

5. Na espécie, a despeito de o primeiro recorrido ter promovido audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba/SP com 

distribuição de brindes, não houve promoção da candidatura do segundo recorrido. 6. Recurso ordinário não provido. (TSE – 

RO nº 643257/SP – DJE em 02/05/2012) 

 

Ademais, quanto à vedação acima referenciada, permitem-se algumas exceções: 



EXCEÇÃO 01: a vedação de cessão e utilização de bens públicos é excepcionada quando se tratar da realização de convenção 

partidária (cf. art. 73, parte final do inciso I, da Lei nº 9.504, de 1997).  

EXCEÇÃO 02: a vedação de cessão e utilização de bens públicos não se aplica ao uso, em campanha, pelos candidatos à 

reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador do Estado e do Distrito Federal, 

Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais, com os serviços inerentes à sua utilização normal, para realização de 

contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público (cf. § 2°, art. 73 da 

Lei nº 9.504, de 1997). 

EXCEÇÃO 03: Bens de uso comum do povo, ou seja, aqueles destinados à utilização coletiva.  

 

4.1.3. Uso de materiais ou serviços.  

 

Na mesma linha da vedação imposta pelo I, do art. 73, o II do mesmo dispositivo impede a utilização indevida de materiais ou serviços 

custeados pelos Governos ou Casas Legislativas:  

 

Art. 73. (...) 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas 

consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

 

A restrição, mais uma vez, visa impedir o uso da máquina pública administrativa, em benefício de interesses privados. A despeito disso, 

se a atuação do agente público estiver de acordo as prerrogativas consignadas nos regimentos internos e nos enunciados normativos de regência, 

não há que se falar em conduta vedada. Exemplo típico de situação enquadrada no art. 73, II, da Lei 9.504/97, é a utilização dos serviços gráficos 

oficiais para envio de correspondências com o intuito de fomentar a campanha eleitoral. No mesmo diapasão, já se pronunciou o Tribunal 

Superior Eleitoral: 

 

[...] Ação de investigação judicial. Abuso de autoridade. Declaração de inelegibilidade. [...] 2. O uso de materiais ou serviços 

custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos 

órgãos que integrem, configura violação do art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97 e do princípio da moralidade e impessoalidade, 

previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal. [...]” (Ac. n
o
 16067, de 29.8.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) (Grifos 

nossos) 

 

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=16067&processoClasse=RESPE&decisaoData=20000829&decisaoNumero=16067


Outrossim, cumpre registrar que tal conduta é vedada a qualquer tempo, não se restringindo, portanto, ao período eleitoral, ou seja, aos 

três meses que antecedem o pleito.  

 

4.1.4 Cessão ou uso de servidor público para comitê de campanha.  

 

Assim como não é possível a particular se valer de bens ou serviços da Administração Pública, impede-se que o capital humano propulsor 

da realização das atividades estatais seja direcionado aos comitês de campanha eleitoral, na medida em que se teria nítida hipótese violadora de 

princípios basilares como a moralidade, impessoalidade, dentre outros. Desse modo, a Lei 9.504/97, obstou a malversação das atribuições dos 

agentes públicos, nos seguintes termos: 

 

Art. 73. (...) 

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder 

Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o 

horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado; 

 

Exsurge clarividente que o dispositivo visa impedir, por exemplo, que o servidor ou empregado público, no horário de exercício regular 

de suas funções, seja deslocado para a realização de atos de campanha, em prejuízo direto à atividade administrativa. É necessário esclarecer que 

o enunciado normativo não impede que o agente público engaje-se em campanha eletiva, mas obsta que atos nesse sentido sejam praticados em 

detrimento das horas efetivas de trabalho.  

 

Cumpre registrar, ademais, que estão abrangidos na determinação legal acima os servidores comissionados, de acordo com o que já 

decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do AMC nº 1636/PR.  

 

Lado outro, a conduta vedada está adstrita ao período eleitoral, entre o registro de candidatura e as eleições, pois o dispositivo claramente 

faz referência aos comitês de campanha.  

 

4.1.5. Uso promocional em favor de candidato de atos de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social.  

 

Não se perfaz possível que os programas e ações governamentais sejam utilizados para prestigiar candidato, partido político ou coligação, 

mormente quando resultam em distribuição gratuita de bens ou prestação de serviços assistenciais. As atividades estatais não podem ser 



apoderadas por particulares para a satisfação dos seus interesses. Nesse sentido, a Lei de Eleições vedou a utilização promocional de políticas 

assistenciais, em prol daqueles envolvidos nas eleições: 

 

Art. 73 (...) 

 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de 

bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;  

  

Sobre o tema, pronuncia-se José Jairo Gomes, in Direito Eleitoral, 13ª Edição, Atlas, 2017, p. 776: “Relevante para a caracterização da 

figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a sua colocação a serviço de candidatura, enfim, o seu uso político-

promocional.  

 

Lado outro, não há limitação temporal à vedação imposta pela Lei de Eleições, visto que atos dessa natureza devem ser reprimidos a 

qualquer tempo, independentemente de ter iniciado o período eleitoral, consoante já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral: 

 

A configuração da conduta vedada prevista neste inciso não está submetida a limite temporal fixo ou a existência de 

candidaturas registradas perante a Justiça Eleitoral. (Ac.-TSE, de 25.8.2015, no REspe nº 71923 e, de 13.3.2014, no REspe 

nº 36045) 

Enfeixando tais considerações, cumpre ressaltar que o dispositivo em análise não se confunde com o art. 73, §10, que proíbe, em regra, a 

distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios em ano eleitoral, pois, na vedação aventada, não se está a tratar da restrição de tais atos, mas 

da utilização de políticas assistenciais para o favorecimento pessoal.  

 

4.1.6. Nomeações, contratações, demissões, remoções, transferências ou exonerações de servidor.  

 

Com o objetivo de evitar interferências indevidas na máquina administrativa, por ducto de atos que atinjam diretamente os servidores 

públicos, a Lei de Eleições proibiu, nos três meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, nomeações, contratações, demissões, dentre 

outras condutas que interfiram no quadro de pessoal, tal como é possível verificar da redação do art. 73, V: 

 

Art. 73. (...) 

 



(...) 

 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por 

outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor 

público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade 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 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 agentes penitenciários; 

  

Vê-se, portanto, no enunciado normativo acima referenciado, que a vedação ora discutida comporta exceções, dentre elas está a 

possibilidade de nomeação de aprovados em concursos públicos devidamente homologados até o início da data de restrição para a prática de tal 

ato administrativo (07 de julho de 2018). Cumpre ressaltar, por oportuno, que a legislação não proíbe a realização do concurso público, mas o ato 

administrativo de provimento do cargo, nos termos do que já se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral, através da Resolução TSE nº 21.806, 

de 08/06/2004.  

 

Doutro giro, quanto à possibilidade de contratação de estagiários, no período de vedação eleitoral, há Tribunais Regionais Eleitorais que 

admitem tal conduta, considerando a relação preponderante de ensino-aprendizagem decorrente do contrato de estágio:  

 

Recurso Eleitoral. Representação. Eleições 2008. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. 

Princípio da fungibilidade. Pedido de autorização conhecido como consulta. Prorrogação e substituição de contratação de 

estagiários pela Prefeitura Municipal, nos 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral. Inexistência de impedimento à 

prorrogação, renovação ou substituição de contrato de estágio. Possibilidade de dispor da questão envolvendo estágio de 

estudantes, ainda que remunerado, junto aos diversos órgãos da municipalidade, como se período eleitoral não fosse. 

Recurso conhecido como consulta.  



 Consulta respondida.(TRE – MG - RECURSO ELEITORAL nº 4305, Acórdão nº 3723 de 22/09/2008, Relator(a) ANTÔNIO 

ROMANELLI, Relator(a) designado(a) SÍLVIO DE ANDRADE ABREU JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em 

Sessão, Volume 17:50, Data 22/9/2008 )  

 

Por fim, insta salientar que, no período eleitoral, também é vedada a contratação e demissão de servidores temporários, nos moldes do que 

já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral: 

 

Embargos de declaração - Contradição - Inexistência.  

 1. A contratação e demissão de servidores temporários constitui, em regra, ato lícito permitido ao administrador 

público, mas que a lei eleitoral torna proibido, nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, a fim de 

evitar qualquer tentativa de manipulação de eleitores.  

 2. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui regime próprio que difere do provimento 

de cargos efetivos e de empregos públicos mediante concurso e não se confunde, ainda, com a nomeação ou exoneração de 

cargos em comissão ressalvadas no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, não estando inserida, portanto, na alínea a desse dispositivo.  

 3. Para configuração da conduta vedada pelo art. 73 da Lei das Eleições, não há necessidade de se perquirir sobre a existência 

ou não da possibilidade de desequilíbrio do pleito, o que é exigido no caso de abuso de poder.  

 4. As condutas vedadas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 podem vir a caracterizar, ainda, o abuso do poder político, a ser apurado 

na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, devendo ser levadas em conta as circunstâncias, como o número de vezes e 

o modo em que praticadas e a quantidade de eleitores atingidos, para se verificar se os fatos têm potencialidade para repercutir 

no resultado da eleição.  

 5. O uso da máquina administrativa, não em benefício da população, mas em prol de determinada candidatura, reveste-se de 

patente ilegalidade, caracterizando abuso do poder político, na medida em que compromete a legitimidade e normalidade da 

eleição.  

 6. Embargos rejeitados. (TSE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 21167, 

Acórdão nº 21167 de 21/08/2003, Relator(a) Min. FERNANDO NEVES DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de Justiça, 

Volume 1, Data 12/09/2003, Página 122 RJTSE - Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 14, Tomo 3, Página 172 ) 

 

 

 

 



4.1.7. Vedação de transferências voluntárias.  

 

Um dos pontos de maior impacto nas atividades administrativas, no período eleitoral (três meses que antecedem o pleito), é a vedação à 

realização de transferências voluntárias, consoante dispõe a redação do art. 73, VI, “a”, da Lei 9.504/97: 

 

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; 

 

Preliminarmente, é necessário definir o que se entende por transferências voluntárias, para os fins dispostos na Lei de Eleições. Sobre o 

tema, bem se posiciona Weder de Oliveira, in Curso de Responsabilidade Fiscal, Vol. I, Fórum, Belo Horizonte, 2013, p. 798: 

 

As transferências voluntárias são repasses financeiros realizados, em regra, da União para estados e municípios e dos 

estados para seus municípios, para execução de ações de interesse mútuo, em regime de cooperação, 

discricionariamente. Não decorrem de determinação de lei ou da Constituição.  (Grifos nossos) 

 

O conceito acima exposto está em consonância com o que prevê a Lei Complementar nº 101/00, mais especificamente o seu art. 25: 

 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou 

de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. (Grifos nossos) 

 

Desse modo, veda-se, por exemplo, o repasse de recursos de estados para municípios, nos três meses que antecedem as eleições, através 

de Convênios (observado o teor do art.84, da Lei 13.019/14) ou outros ajustes que impliquem em transferências voluntárias de recursos, pois, 

segundo José Jairo Gomes, in Direito Eleitoral, 13ª Edição, Atlas, 2017, p. 781: “Sobretudo em períodos eleitorais, não é incomum o 

desvirtuamento de tais transferências, as quais são transformadas em autênticas alavancas eleitorais para determinados grupos.” 

 



Lado outro, o TSE já teve a oportunidade de se manifestar sobre a situação de convênios firmados em data anterior ao período eleitoral, 

mas com previsão de repasse em época de vedação, concluindo que é necessário averiguar a data do efetivo translado dos recursos e não da 

assinatura do ajuste, 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: 

 

Destacou importar, na espécie, não a data em que formalizado o convênio, mas sim a da transferência de recursos cuja 

destinação não estaria direcionada a obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado ou a atender situações de 

emergência ou de calamidade pública. Assentou a circunstância de o Governo do Estado, aproximando-se as eleições, haver 

firmado convênios com diversos Municípios, tudo voltado a desequilibrar a disputa eleitoral. (TSE, REspe nº 104015, julgado 

em 04/12/2012).  

 

Por fim, impende registrar que a vedação analisada, a princípio, não obsta o repasse de verbas públicas a entidades privadas, desde que 

não se configure distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, conforme posicionamento do TSE: Inaplicabilidade deste dispositivo à 

transferência de recursos para associações de direito privado. (Ac.-TSE, de 9.12.2004, no AgRgRcl nº 266 e, de 11.11.1999, no REspe nº 16040).  

 

4.1.8. Vedação à publicidade institucional.  

 

Mais uma vez, com o objetivo de evitar um possível desequilíbrio entre os candidatos, a Lei de Eleições veda, nos três meses que 

antecedem o pleito, a realização de publicidade institucional. De fato, a divulgação ostensiva de atos, programas obras serviços e campanhas dos 

órgãos públicos, durante o período eleitoral, pode vir a favorecer certa candidatura. Nesse sentido, está redigido o VI, “b”, do art. 73, da Lei 

9.504/97: 

 

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 administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 

Eleitoral;   

 

É forçoso alertar que pratica a conduta vedada quem realiza publicidade institucional, nos três meses que antecedem as eleições, ainda 

que não exista potencialidade lesiva ou caráter eleitoreiro: “A configuração de conduta vedada independe da potencialidade lesiva e do caráter 

eleitoreiro da mensagem, bastando sua prática nos três meses anteriores ao pleito. (Ac.-TSE, de 1º.10.2014, na Rp nº 81770 e, de 4.9.2014, no 



AgR-REspe nº 44786)”. Nessa mesma linha, para a caracterização da conduta vedada, não é necessário que constem imagens ou nomes dos 

beneficiários: “Dispensabilidade da divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional para a configuração da conduta 

vedada. (Ac.-TSE, de 31.3.2011, no AgR-REspe nº 999897881.) 

 

Dessa forma, é necessário que sejam paralisadas ações de publicidade institucional veiculadas por quaisquer meios, tais como sítios 

eletrônicos oficiais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. 

CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 

9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO. 

1.  O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de multa aos agravantes. 

2.  A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa pressupõe a efetiva demonstração de 

prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97 

em 

detrimento do previsto no art. 22 da LC nº 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da 

controvérsia a produção de outras provas. 

3.  A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que 

antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a 

publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes. 

4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no facebook, rede social de 

cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta. 

5.  Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes. 

6.  Agravo regimental desprovido. 

(Recurso Especial Eleitoral nº 142269, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação:  DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Tomo  55, Data 20/03/2015, Página 60/61) 

 

Outrossim, devem ser excluídas as identificações visuais que estejam relacionadas a programas e ações governamentais, de tal sorte que 

apenas é possível a utilização dos símbolos oficiais, nos termos do que já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral: 

 



“Configura propaganda institucional vedada a manutenção de placas de obras públicas colocadas anteriormente ao 

período previsto no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, quando delas constar expressões que possam identificar 

autoridade, servidores ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.” (TSE, ED-EDAgR-AI 

nº 10.783, Acórdão de 15/04/2010, relator Ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira.) 

 

“É vedada a permanência de placas identificadoras de obras públicas e com conteúdo promocional do governo 

concorrente ao pleito, ainda que confeccionadas pela iniciativa privada.” (Recurso Especial Eleitoral nº 59297, Relator(a) 

Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de 09/12/2015). 

 

Por fim, cumpre destacar deliberação do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria, veiculada no Informativo nº 17, Ano XIX, no que 

pertine à responsabilização do Chefe do Poder Executivo, ainda que tenha ocorrido delegação administrativa para o trato das questões 

institucionais publicitárias: 

 

Veiculação de propaganda institucional e caracterização de conduta vedada O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, reafirmou entendimento de que constitui conduta vedada a veiculação de publicidade institucional no período de 

três meses que antecede o pleito, conforme previsto no art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/1997. Trata-se de recurso 

ordinário interposto de decisão que julgou procedente ação de investigação judicial eleitoral por conduta vedada 

consubstanciada na realização de publicidade institucional no site do governo nos três meses antecedentes ao pleito. O Ministro 

Admar Gonzaga, relator, ressaltou que o mencionado dispositivo veda publicidade institucional no período de 3 meses que 

antecede o pleito, excetuando a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e a publicidade 

realizada em caso de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. Lembrou que a 

jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da 

publicidade institucional, independentemente de delegação administrativa, em decorrência da atribuição intrínseca ao 

cargo de zelar pelo conteúdo veiculado (AgR-RO nº 2510-24, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 2.9.2016). 

Ademais, o ministro destacou ser pacífica a orientação de que a multa por conduta vedada também alcança os 

candidatos beneficiados, nos termos dos §§ 5º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, ainda que não sejam diretamente 

responsáveis pela conduta. Por fim, asseverou que, diversamente do que ocorre com a multa por conduta vedada, a 

inelegibilidade decorrente do abuso de poder não atinge o candidato tido como mero beneficiário do abuso (TSE - RMS nº 503-

67, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 5.3.2014). Recurso Ordinário nº 1723-65, Brasília/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, 

julgado em 7.12.2017) (Grifos nossos) 



4.1.9. Pronunciamento em cadeia de rádio e televisão.  

 

Nos três meses que antecedem o pleito, não é admitido o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, 

nos termos do art. 73, VI, “c”, da Lei 9.504/97: 

 

Art. 73. (...) 

 

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; 

 

Veja-se, mais uma vez, que se trata de vedação relevante para evitar que as comunicações oficiais sejam utilizadas com pretensa 

finalidade político-eleitoral.  

 

Lado outro, é preciso que se destaque a proibição pertinente à antecipação de campanha eleitoral, nos termos do art.36, da Lei das 

Eleições, pois a propaganda eleitoral somente é permitida após 15 de agosto do ano da eleição. Nesse passo, em consonância com o art. 36-A, 

existem alguns atos que não são considerados antecipação de campanha: 

 

Art. 36-A.  Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à 

pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos 

meios de comunicação social, inclusive via internet:     

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, 

na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e 

de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; 

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da 

organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às 

eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; 

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados 

que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos; 

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos;  

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;   



VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de 

comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.  

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4
o
 do art. 23 desta Lei.  

 

 

4.1.10. Limite de gastos com publicidade.  

 

Com o intento de evitar o aumento indiscriminado de gastos com publicidade, no primeiro semestre do ano da eleição, a Lei 9.504/97, 

estabeleceu um limite de gastos, utilizando como parâmetro a média dos primeiros semestres dos três últimos anos: 

 

Art. 73. (...) 

 

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; 

 

Sobre o tema, devem ser observadas as orientações gerais do Tribunal Superior Eleitoral: 

 

Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. 

1.   O Tribunal Regional Eleitoral entendeu não configurada a conduta vedada do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, reconhecendo 

que as despesas com publicidade em Município, efetivamente realizadas em 2012, não ultrapassaram o limite 

legal. Diante das premissas contidas no voto condutor da decisão recorrida, seria necessário reexaminar os fatos e as provas 

contidas nos autos para concluir, ao contrário, que foram realizados gastos acima da média legal no ano da eleição. Incidem, 

no 

particular, as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF. 

2.   O art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 previne que os administradores públicos realizem no primeiro semestre do ano da eleição 

a divulgação de publicidade que extrapole o valor despendido no último ano ou a média dos três últimos, 

considerando-se o que for menor. Tal proibição visa essencialmente evitar que no ano da eleição seja realizada publicidade 

institucional, como meio de divulgar os atos e ações dos governantes, em escala anual maior do que a habitual. 



3.   A melhor interpretação da regra do art. 73, VII, da Lei das Eleições, no que tange à definição - para fins eleitorais 

do que sejam despesas com publicidade -, é no sentido de considerar o momento da liquidação, ou seja, do 

reconhecimento oficial de que o serviço foi prestado - independentemente de se verificar a data do respectivo empenho 

ou do pagamento, para fins de aferição dos limites indicados na referida disposição legal.  

4.   A adoção de tese contrária à esposada pelo acórdão regional geraria possibilidade inversa, essa, sim, perniciosa ao processo 

eleitoral, de se permitir que a publicidade realizada no ano da eleição não fosse considerada, caso a 

sua efetiva quitação fosse postergada para o ano seguinte ao da eleição, sob o título de restos a pagar, observados os limites 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

(Recurso Especial Eleitoral nº 67994, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação:  DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Tomo  242, Data 19/12/2013) 

 

(...) 5. A criação da nova logomarca, a publicidade realizada em desacordo com o comando constitucional para 

identificar atos de determinada gestão e a desproporcional concentração de gastos no primeiro semestre do ano da 

eleição configura abuso do poder político, com gravidade suficiente para atrair as sanções previstas no art. 22, XIV, da 

LC 64/90. 6. A utilização de dinheiro público para a veiculação de publicidade institucional que não cumpre os ditames 

do § 1º do art. 37 da Constituição Federal em período pré-eleitoral, que serve precipuamente para a autopromoção do 

governante, tem gravidade suficiente para atrair a sanção de inelegibilidade. (...) (Recurso Ordinário nº 138069, Relator(a) 

Min. Henrique Neves Da Silva, Acórdão de 07/03/2017.) (Grifos nossos) 

 

Ademais, no cálculo do limite de gastos com publicidade, deve ser considerado o gasto global, de modo a abranger a Administração 

Direta e Indireta.  

 

4.1.11. Aumento da remuneração dos servidores.  

 

Não se perfaz possível, nos 180 dias que antecedem as eleições (Resolução nº 22.252/2006), realizar qualquer tipo de majoração 

remuneratória, ressalvada a revisão geral anual, nos limites dos patamares inflacionários, consoante dispõe o art. 73, VIII, da Lei 9.504/97: 

 

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. 



 

A vedação se coaduna com o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 21, parágrafo único: 

 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

 

(...) 

 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 

cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

 

Ademais, devem ser observadas algumas orientações quanto ao tema proposto já adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral: 

 

A aprovação do projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do período vedado pela lei eleitoral não se encontra obstada, 

desde que se restrinja à mera recomposição do poder aquisitivo no ano eleitoral. (Consulta nº 782, Resolução TSE nº 21.296, de 

12/11/2002, relator Ministro Fernando Neves da Silva). 

 

A aprovação, pela via legislativa, de proposta de reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão geral de 

remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no art. 73, inciso VIII, da Lei no 9.504, de 1997” 

(Resolução nº 21.054, de 02/04/2002, relator Ministro Fernando Neves da Silva). 

 

A revisão remuneratória só transpõe a seara da licitude, se exceder „a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo 

do ano da eleição‟” (Resolução nº 21.812, de 08/06/2004, relator Ministro Luiz Carlos Lopes Madeira) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.12. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela Administração Pública ou por entidade vinculada a candidato.  

 

No ano em que se realizar a eleição, ressalvadas algumas exceções, não é permitida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 

pela Administração Pública, a fim de evitar que as políticas assistenciais do Estado se transmudem em vias de favorecimento pessoal, consoante 

dispõe o §10, do art. 73, da Lei 9.504/97: 

 

Art. 73. (...) 

 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 

Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 

promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.  

 

 

A interpretação do enunciado normativo acima transcrito indica que a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pressupõem a 

inexistência de contrapartidas entre o Estado e eventuais entidades beneficiadas, pois, em existindo encargos recíprocos, não há que se falar em 

gratuidade pura e simples. Com efeito, a finalidade legislativa, como se disse, é evitar é o desvirtuamento de políticas assistenciais, em benefício 

do detentor da máquina pública.   

 

Nesse sentido, manifesta-se Marcos Fey Probst: 

 

"Da mesma forma, é preciso diferenciar as situações onde há contraprestação por parte do beneficiado com os valores, 

bens ou serviços públicos. Todas as situações que envolvem contraprestação por parte do beneficiado não se enquadram 

no comando legal do § 10 do artigo 73, por não se caracterizarem como "distribuição gratuita. 

É o caso dos convênios firmados pela Administração Pública. Disciplinado pelo artigo 116 da Lei nº 8.666/93, o convênio 

pressupõe a existência de obrigações de ambas as partes convenentes, com o intuito de atingir objetivo comum. Precisos os 

ensinamentos de Diógenes Gasparini, para quem o convênio é "ajuste administrativo, celebrado por pessoas públicas de 

qualquer espécie ou realizado por essas pessoas e outras de natureza privada, para a consecução de objetivos de interesse 

comum dos convenentes. 



Nos convênios celebrados pelo Estado não há que se falar em "distribuição gratuita", pois é da sua própria essência a mútua 

obrigação das partes. Enfim, inexiste a figura da gratuidade estampada no texto do § 10 do artigo 73 da Lei das Eleições, uma 

vez ser característica desses instrumentos a colaboração de ambas as partes, que, como esclarece Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, "pode assumir várias formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos humanos e materiais, de 

imóveis, de kwow-how e outros". (Publicado na Revista Fórum Administrativo - Direito Público, nº 94, dez/2008. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2001.) (Grifos nossos). 

 

Esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral: 

 

RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV e § 10, DA LEI Nº 9.504197. SENADOR. DEPUTADO 

ESTADUAL. REPASSE. RECURSOS FINANCEIROS. SUBVENÇÃO SOCIAL. ENTIDADES PÜBLICAS E PRIVADAS. 

FOMENTO. TURISMO. ESPORTE. CULTURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRAPARTIDA. GRATUIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. PRELIMINARES 1. É cabível o recurso ordinário, nos termos do art. 121, § 

40, III, da Constituição Federal, quando seu julgamento puder resultar na declaração de inelegibilidade ou na perda do diploma 

ou mandato obtido em eleições federais ou estaduais. 2. Segundo o disposto no art. 77 da LC nº 75193, a Procuradoria Regional 

Eleitoral é parte legítima para atuar perante os feitos de competência dos tribunais regionais eleitorais. 3. Na linha dos 

precedentes desta Corte, o ajuizamento de investigação judicial eleitoral com base nos mesmos fatos que embasaram a 

representação não prejudica o trâmite desta. Trata-se de meios processuais autônomos e, no caso vertente, contêm acervos 

probatórios distintos. MÉRITO 4. A assinatura de convênios e o repasse de recursos financeiros a entidades públicas e 

privadas para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de 

distribuição gratuita, previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.5047/97, sobretudo quando os instrumentos preveem a adoção 

de contrapartidas por parte das instituições. 5. Para caracterização da conduta tipificada no art. 73, IV, da Lei das Eleições, é 

necessário que o ato administrativo, supostamente irregular, seja praticado de forma a beneficiar partidos políticos ou 

candidatos. In casu, não ficou comprovado que as assinaturas dos convênios tenham sido acompanhadas de pedidos de 

votos, apresentação de propostas políticas ou referência a eleições vindouras, o que afasta a incidência da norma. 6. 

Recurso especial conhecido como ordinário e desprovido. Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, REspe n 2826-

75.201 0.6.24.0000/SC 3 (grifo nosso). 

 

Assim, desde que o ajuste exija real contrapartida, não haveria que se falar em distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. 

 



Outrossim, fica ressalvada possibilidade de doação gratuita, nos casos de calamidade, emergência ou na hipótese em que o programa 

social esteja autorizado por lei e já em execução no exercício anterior, observadas as orientações do Tribunal Superior Eleitoral: 

 

Programas sociais não autorizados por lei, ainda que previstos em lei orçamentária, não atendem à ressalva deste parágrafo. 

(Ac.-TSE, de 30.6.2011, no AgR-AI nº 116967) 

 

Programa de empréstimo de animais, para fins de utilização e reprodução, em ano eleitoral, caracteriza a conduta vedada deste 

parágrafo. (Ac.-TSE, de 13.12.2011, no RO nº 149655) 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE BENS, VALORES E 

BENEFÍCIOS EM PERÍODO VEDADO. RESSALVA DO ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/97. AUTORIZAÇÃO EM LEI E 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR. 

REQUISITOS. MULTA. RAZOABILIDADE. AGRAVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

1. A instituição de programa social mediante decreto, ou por meio de lei, mas sem execução orçamentária no ano 

anterior ao ano eleitoral não atende à ressalva prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. 

2. Para a configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 não é preciso demonstrar caráter 

eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito. Precedente. 

3. Em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser reduzido o quantum da multa aplicada. 

4. Agravos regimentais parcialmente providos apenas para reduzir o valor da multa de cem mil para dez mil UFIRs. 

(Recurso Especial Eleitoral nº 36026, Acórdão, Relator(a) Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior, Publicação:  DJE - Diário 

de justiça eletrônico, Tomo  84, Data 05/05/2011, Página 47) 

 

Por fim, é preciso atentar para a advertência do §11, do art. 73, da Lei 9.504/97, o qual impede, no ano eleitoral, que os programas sociais 

sejam executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida: 

 

§ 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. 

 

 

 



4.1.13. Contratação de shows artísticos para a realização de inaugurações de obras ou serviços públicos.  

 

Nos três meses que antecedem as eleições, fica vedada, nos termos do art. 75, da Lei 9.504/97, a contratação de shows artísticos para 

inaugurações do estado, para evitar qualquer desvirtuamento do ato público: 

 

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows 

artísticos pagos com recursos públicos. 

Parágrafo único.  Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o 

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

 

4.1.14. Comparecimento de candidatos em inaugurações de obras públicas.  

 

A fim de evitar o direcionamento do ato público para promoção pessoal de qualquer candidato, vedou-se o comparecimento a inauguração 

de obras públicas, nos termos do art. 77, da Lei de Eleições: 

 

Art. 77.  É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras 

públicas. 

Parágrafo único.  A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.  

 

Como bem pontua José Jairo Gomes, in Direito Eleitoral, 13ª Edição, Atlas, 2017, p. 794: “A ratio desse artigo é impedir o uso da 

máquina estatal em favor de candidatura, sendo prestigiadas a impessoalidade e a moralidade administrativa.” 

 

Acerca do tema, é valoroso transcrever alguns entendimentos já consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral: 

 

A condição de candidato somente é obtida a partir da solicitação do registro de candidatura. Assim sendo, como ainda não 

existia pedido de registro de candidatura à época do comparecimento à inauguração da obra pública, o art. 77 da Lei nº 

9.504/97 não incide...” (TSE - AAG nº 5.134, Acórdão de 11/11/2004, relator Ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos). 

 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, entendeu que a participação de candidato em inauguração de obra 

de instituição privada não caracteriza a conduta vedada prevista no art. 77 da Lei nº 9.504/1997, ainda que a obra tenha sido 



subsidiada com dinheiro público. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 18-212, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 

julgado em 3.10.2017)  

 

4.1.15. Contratação de operação de crédito por antecipação de receita.  

 

A Lei Complementar 101/00 veda, expressamente, a contratação de operações de crédito, no último ano de mandato do Presidente, 

Governador ou Prefeito, nos termos do art. 38, IV, “b”: 

 

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício 

financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes: 

 

(...) 

 

IV – estará proibida: 

 

(...) 

 

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

 

 

 O objetivo central, nesse caso, é evitar que o governante atual assuma obrigações que inviabilizem a futura gestão, tendo em vista o 

eventual comprometimento da receita.  

 

4.1.16. Vedação à realização de despesas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, que não possa ser cumprida integralmente dentro 

dele.  

 

Mais uma vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal, preocupe-se em evitar um eventual esfacelamento financeiro da máquina administrativa, 

de modo a inviabilizar futura gestão. Desse modo, o art. 42, da LRF, vedou expressamente a contratação de obrigações, nos dois últimos 

quadrimestres, que não possam ser executadas quando ainda vigente o mandato eletivo: 

 



Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 

contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 

pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a 

pagar até o final do exercício. 

 

Assim, é necessário que o gestor esteja atento à adequada programação orçamentária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APLICÁVEL À MATÉRIA 

 

 

Abuso de poder – Caracterização 
 

Generalidades 
 

“[...] Recurso ordinário. Conduta vedada. Art. 73, VI, A, da Lei nº 9.504/97. Abuso de poder. Não caracterização. 1. Não ficou caracterizada a 

conduta vedada descrita no art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97, pois a transferência de recursos decorreu de lei estadual impositiva, que previu o 

montante que cada município deveria receber, o prazo para o repasse e a necessidade de fiscalização legislativa mensal, inclusive com eventual 

responsabilização em caso de descumprimento da norma. 2.  À falta de provas robustas em sentido contrário, o estrito cumprimento da lei 

estadual que determinou, de forma exaustiva, o repasse de recursos a municípios não enseja o reconhecimento de abuso do poder político ou 

econômico, tendo em vista a inexistência de vínculo entre os fatos e o pleito [...]”. 

(Ac. de 18.12.2015 no AgR-RO nº 154648, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

"Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Art. 73, § 10, da lei 9.504/97. 

Distribuição de bens. Tablets. Programa assistencialista. Não configuração. Continuidade de política pública. Abuso de poder político. Desvio de 

finalidade. Benefício eleitoral [...] 2. O abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e 

em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros, 

o que não se verificou no caso. No ponto, a reforma do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ [...]” 

(Ac. de 4.8.2015 no REspe nº 55547, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...] Recurso ordinário. Conduta vedada. Art. 73, VI, A, da Lei nº 9.504/97. Abuso de poder. Não caracterização. 1. Não ficou caracterizada a 

conduta vedada descrita no art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97, pois a transferência de recursos decorreu de lei estadual impositiva, que previu o 

montante que cada município deveria receber, o prazo para o repasse e a necessidade de fiscalização legislativa mensal, inclusive com eventual 

responsabilização em caso de descumprimento da norma. 2.  À falta de provas robustas em sentido contrário, o estrito cumprimento da lei 

estadual que determinou, de forma exaustiva, o repasse de recursos a municípios não enseja o reconhecimento de abuso do poder político ou 

econômico, tendo em vista a inexistência de vínculo entre os fatos e o pleito [...]”. 

(Ac. de 18.12.2015 no AgR-RO nº 154648, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/condutas-vedadas-a-agentes-publicos/abuso-de-poder-2013-caracterizacao
http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/condutas-vedadas-a-agentes-publicos/abuso-de-poder-2013-caracterizacao/generalidades
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=154648&processoClasse=RO&decisaoData=20151218
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=55547&processoClasse=RESPE&decisaoData=20150804
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=154648&processoClasse=RO&decisaoData=20151218


"Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Art. 73, § 10, da lei 9.504/97. 

Distribuição de bens. Tablets. Programa assistencialista. Não configuração. Continuidade de política pública. Abuso de poder político. Desvio de 

finalidade. Benefício eleitoral [...] 2. O abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e 

em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros, 

o que não se verificou no caso. No ponto, a reforma do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ [...]” 

(Ac. de 4.8.2015 no REspe nº 55547, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...] Publicidade institucional. Não caracterização. Ausência. Dispêndio. Recursos públicos. Agravo desprovido. 1. Alegação de que as fotos 

utilizadas no material publicitário pago pela coligação seriam do acervo do poder executivo municipal. Inovação recursal não admitida nos 

termos da jurisprudência desta corte. 2. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a violação dos arts. 73, inciso VI, alínea b, e 74 

da Lei nº 9.504/1997 pressupõe que a publicidade seja paga com recursos públicos e autorizada por agente público. Precedentes do TSE e da 

doutrina de Direito Eleitoral. Requisitos ausentes no caso concreto. 3. A conduta descrita poderia enquadrar, em tese, como eventual abuso do 

poder econômico, possível violação do art. 30-a da lei nº 9.504/1997, ou como propaganda eleitoral irregular, a depender do preenchimento de 

requisitos específicos para cada tipo eleitoral [...]”. 

(Ac. de 5.3.2015 no AgR-AI nº 46015, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico. Condutas vedadas aos agentes públicos. Não 

configuração. [...] 1.  A Corte Regional, ao condenar os recorrentes a partir de fato não alegado na inicial - extrapolação de gastos com 

publicidade institucional no ano do pleito - incorreu em julgamento extra petita, violando os arts. 128 e 460 do CPC.  2.  Não se admite a 

condenação pela prática de abuso de poder e de conduta vedada com fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos 

impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. 3. No caso dos autos, a revista e os outdoorscusteados pelo prefeito reeleito 

visando sua autopromoção e a propaganda institucional veiculada no sítio da Prefeitura não configuram abuso do poder econômico, notadamente 

porque não contêm referências ao pleito de 2012 ou aos candidatos apoiados pelo chefe do Poder Executivo, não se verificando qualquer proveito 

eleitoral. [...]” 

(Ac. de 5.8.2014 no REspe nº 42512, rel. Min. Otávio De Noronha.) 

 

“Eleições 2012. [...]. Abuso de poder. Não configuração. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Caracterização. Multa. [...] 2. Tanto para afastar as 

conclusões da Corte de origem em relação à caracterização da conduta vedada quanto para agravar a sanção imposta, com vista à cassação do 

mandato, seria necessário o reexame dos fatos e das provas considerados pelo acórdão regional, o que não é possível de ser realizado em sede de 

recurso de natureza extraordinária, consoante reiteradamente decidido com apoio nas Súmulas 7 do STJ e 279 do STF. 3. Para modificar as 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=55547&processoClasse=RESPE&decisaoData=20150804
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=46015&processoClasse=AI&decisaoData=20150305
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=42512&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140805


conclusões da Corte de origem de que, diante das circunstâncias específicas do caso, a concessão de aumento aos servidores no ano da eleição 

não configurou abuso do poder político, também seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. 4. A aprovação de projeto de revisão 

geral da remuneração de servidores públicos até o dia 9 de abril do ano da eleição, desde que não exceda a recomposição da perda do poder 

aquisitivo, não caracteriza a conduta vedada prevista no inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições. [...]” 

(Ac. de 16.6.2014 no AgR-REspe nº 46179, rel. Min. Henrique Neves;no mesmo sentido aRes. nº 2129, de 12.11.2002, rel. Min. Fernando 

Neves.) 

  

“Eleições 2008. [...]. Captação ilícita de sufrágio. Conduta vedada. Abuso de poder. Reexame. Impossibilidade. [...]. 2. A Corte de origem, 

analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu por atribuir, a cada um dos agravantes, as três infrações - captação ilícita de sufrágio, 

conduta vedada e abuso do poder político - ante a „coautoria nas condutas, a identidade de desígnios e a unidade de benefícios recíprocos‟. 

Adotar conclusão diversa demandaria, efetivamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial (Incidência 

dos Enunciados nos 7/STJ e 279/STF). 3. O bem jurídico a ser protegido com a proibição do abuso é de titularidade coletiva, sendo suficientes, 

para demonstrar o liame entre a prática da conduta e o resultado do pleito, a sua gravidade e aptidão para macular a igualdade na disputa. [...]” 

(Ac. de 20.5.2014 no AgR-REspe nº 872331566, rel. Min. Luciana Lóssio;no mesmo sentido oAc de 22.3.2012 no RO n° 643257, rel. Min. Nancy 

Andrighi, oAc de 9.3.2010 no REspe no 35923, rel. Min. Felix Fischere oAc de 15.9.2009 no AgR-REspe n° 35240, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Representação eleitoral e ação de impugnação de mandato eletivo. Deputado estadual. Irregularidades. Administração. Superintendência de 

Pesca e Aquicultura. [...] 3. Pela análise das provas contidas no processo, não é possível concluir, com o mínimo de segurança, que tenham 

ocorrido reuniões políticas na sede do órgão público ou que o veículo da administração tenha sido utilizado em campanha eleitoral. Igualmente, 

foram identificados servidores que tivessem sido cedidos para a campanha. Afastada a alegada incidência do art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97 na 

hipótese dos autos, por falta de prova. 4. Para que se possa chegar à cassação do diploma, no âmbito da AIJE, ou à perda do mandato na via da 

AIME, não basta que se verifique a prática de ilícitos penais ou administrativos. Em qualquer das situações, é necessário que tais irregularidades 

possuam uma mínima correlação, um liame, com o pleito eleitoral. [...]” 

(Acs. de 1º.4.2014 nos AC nº 10806, RO nº 323008 e RO 980, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

Recursos ordinários. Representação eleitoral e ação de impugnação de mandato eletivo. Deputado estadual. Irregularidades. Administração. 

Superintendência de Pesca e Aquicultura. [...] 3. Pela análise das provas contidas no processo, não é possível concluir, com o mínimo de 

segurança, que tenham ocorrido reuniões políticas na sede do órgão público ou que o veículo da administração tenha sido utilizado em campanha 

eleitoral. Igualmente, foram identificados servidores que tivessem sido cedidos para a campanha. Afastada a alegada incidência do art. 73, I e III, 

da Lei nº 9.504/97 na hipótese dos autos, por falta de prova. 4. Para que se possa chegar à cassação do diploma, no âmbito da AIJE, ou à perda do 
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mandato na via da AIME, não basta que se verifique a prática de ilícitos penais ou administrativos. Em qualquer das situações, é necessário que 

tais irregularidades possuam uma mínima correlação, um liame, com o pleito eleitoral. [...] 

(Ac. de 1.4.2014 no RO nº 980, rel. Min. Henrique Neves.) 

 

“Eleições 2010. [...]. Ação de impugnação de mandato eletivo. [...]. Abuso do poder econômico e corrupção eleitoral. Manutenção de programa 

social no período eleitoral. Pedido de votos. Fragilidade da prova. Matérias jornalísticas favoráveis aos candidatos. Ausência de potencialidade 

lesiva. [...] 3. A procedência da AIME exige a demonstração de que os fatos foram potencialmente graves a ponto de ensejar o desequilíbrio no 

pleito, o que não se observou na espécie. [...]. 4. A manutenção, no período eleitoral, de programa social criado por lei e em execução 

orçamentária no exercício anterior encontra amparo no disposto no § 10 do art. 73 da lei nº 9.504/97. 5. A divulgação pela imprensa escrita de 

matérias jornalísticas favoráveis ao governo estadual, então chefiado pelos candidatos à reeleição, não configura, diante das peculiaridades do 

caso, abuso do poder econômico apto a ensejar a cassação dos mandatos, uma vez ausente o potencial lesivo da conduta. 6. Também inviável a 

procedência da AIME por corrupção eleitoral, tendo em vista a fragilidade dos dois depoimentos testemunhais e da falta de potencialidade lesiva. 

[...]” 

(Ac. de 27.2.2014 no RO nº 621334, rel. Min. Dias Toffolino mesmo sentido oAc de 9.10.2012 no AgR-Al n° 10466, rel. Min. Arnaldo Versianie 

oAc de 24.3.2011 no AgR-Al n° 94192, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

 

“Eleições 2012. [...]. AIJE. Prefeito e Vice-prefeito. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97. Caracterização. Abuso do poder político. 

Art. 74 da lei nº 9.504/97. Ofensa ao princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1º, da CF. Não configuração. Provimento parcial para afastar a 

sanção de cassação. Multa mantida. 1. A veiculação de publicidade institucional, consubstanciada na distribuição de material impresso aos 

munícipes em geral, nos três meses que antecedem o pleito e sem que haja demonstração de situação grave ou urgente, assim reconhecida pela 

Justiça Eleitoral, configura a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sujeitando o infrator à sanção pecuniária, quando ausente 

gravidade que justifique, segundo um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a imposição cumulativa da pena de cassação do 

registro/diploma outorgado. [...]" 

(Ac. de 3.12.2013 no REspe nº 44530, rel. Min. Luciana Lóssio;no mesmo mesmo sentido oAc de 14.6.2012 no AgR-RO n° 890235, rel. Min. 

Arnaldo Versiani eoAc de 31.3.2011 no AgR-REspe no 999897881, rel. Min. Aldir Passarinho Junior.) 

  

"[...] Representação. Conduta vedada. Eleição 2010. Lei nº 9.504/97, art. 73, I e II. Abuso do poder político. Descaracterização. Propaganda 

institucional. [...] 2. A publicidade institucional de caráter meramente informativo acerca de obras, serviços e projetos governamentais, sem 

qualquer menção a eleição futura, pedido de voto ou promoção pessoal de agentes públicos, não configura conduta vedada ou abuso do poder 

político. [...]” 
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(Ac. de 26.11.2013 no REspe nº 504871, rel. Min. Dias Toffolino mesmo sentido oAc de 7.6.2011 no REspe n° 646984, rel. Min. Nancy 

Andrighie oAc de 7.10.2010 no Rp n° 234314, rel. Min. Joelson Dias.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Abuso de poder. 1. Para a configuração de abuso de poder, é necessário que se demonstre que os fatos 

praticados pelo agente público comprometem a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito. 2. O recurso contra expedição de 

diploma não é instrumento para apurar eventual prática de conduta vedada. [...]” 

(Ac. de 6.11.2012 no AgR-REspe nº 970372, rel. Min. Arnaldo Versianino mesmo sentido oAc de 8.8.2006 no Recurso Especial Eleitoral n° 

25.460, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Recurso ordinário. Eleições 2010. Deputado federal. Representação. Condutas vedadas. Ato praticado antes do registro de candidaturas. 

Possibilidade. Beneficiários. Legitimidade ativa. Punição por fundamentos distintos. Bis in idem. Inocorrência. Art. 73, I e II, da Lei 9.504/97. 

Não caracterização. [...] 4. A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício 

de candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Já a conduta descrita no inciso II do mesmo artigo pressupõe o uso de materiais ou serviços, 

custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que exceda as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. 5. 

Na espécie, a despeito de o primeiro recorrido ter promovido audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba/SP com distribuição de 

brindes, não houve promoção da candidatura do segundo recorrido [...]”. 

(Ac. de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy Andrighi.) 

 

“Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico e de autoridade. O fato de os investigados utilizarem, em campanha 

eleitoral, o slogan „Alagoas no Caminho do Bem‟ não configura, por si só, associação indevida ou abusiva àquele utilizado pelo Governo do 

Estado em suas propagandas institucionais („Alagoas no Rumo Certo‟), pois não evidenciado nenhum benefício ou desequilíbrio à disputa entre 

os candidatos. [...]” 

(Ac. de 20.3.2012 no AgR-RO nº 122716, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“Agravo regimental em agravo de instrumento. Recurso especial inadmitido na origem. Ação de impugnação de mandato eletivo. Captação ilícita 

de sufrágio. Abuso de poder político. [...] 2. O desvirtuamento do poder político, embora pertencente ao gênero abuso, não se equipara ao abuso 

do poder econômico, que tem definição e regramento próprios. [...]” 

(Ac. de 19.8.2010 no AgR-AI nº 12176, rel. Min. Cármen Lúcia.) 
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“[...] Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Deputado estadual. Doação indireta. Publicidade. Entidade 

religiosa. Abuso do poder econômico. Uso indevido dos meios de comunicação. Ausência de Potencialidade. Não configuração. 1. O abuso do 

poder econômico exige, para a sua configuração, potencialidade lesiva da conduta, apta a influir no resultado do pleito. [...]” 

(Ac. de 6.8.2009 no RCED nº 746, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

 

“Recurso contra expedição de diploma. [...] Captação ilícita de sufrágio. Abuso de poder político e econômico. Uso indevido dos meios de 

comunicação. [...] 10. O abuso do poder político ocorre quando agentes públicos se valem da condição funcional para beneficiar candidaturas 

(desvio de finalidade), violando a normalidade e a legitimidade das eleições [...] 11. O art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97 veda a transferência 

voluntária de recursos nos três meses que antecedem as eleições, exceto para as obras e serviços que estejam em andamento e com cronograma 

prefixado. No caso, não há prova de que os respectivos objetos não estavam efetivamente em execução na data de sua assinatura. 12. [...] o e. 

TSE já se manifestou no AG 8.410, DJe de 16.6.2009, Min. Joaquim Barbosa e no REspe 28.433, de minha relatoria, DJe de 27.3.2009, que “é 

evidente que não há vício eleitoral na criação da Lei que instituiu o já comentado programa de facilitação de obtenção de CNHs para pessoas 

carentes. Todavia, a execução deste programa, em homenagem ao princípio da legalidade, deveria ter sido imediatamente interrompida após a 

edição da Lei nº 11.300/2006”. 13. O art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 veda, nos três meses que antecedem ao pleito, as condutas de “nomear, 

contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o 

exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito [...]”, sua alínea a impõe 

ressalva quanto a “nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança”. Entretanto, é necessário 

que se apure a existência de desvio de finalidade. No caso, por um lado, estes cargos comissionados foram criados por decreto, com atribuições 

que não se relacionavam a “direção, chefia e assessoramento”, em afronta ao disposto no art. 37, V, CR/88; por outro, os decretos que criaram 

estes cargos fundamentaram-se na Lei Estadual nº 1.124/2000, sancionada pelo governador anterior, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo 

Supremo Tribunal Federal apenas em 3.10.2008 (ADIn 3.232, 3.390 e 3.983, fls. 10.886-10.911). Abuso de poder caracterizado com 

fundamento: a) no volume de nomeações e exonerações realizadas nos três meses que antecederam o pleito; b) na natureza das funções atribuídas 

aos cargos que não demandavam tamanha movimentação; c) na publicidade, com nítido caráter eleitoral de promoção da imagem dos recorridos, 

que foi vinculada a estas práticas por meio do programa “Governo mais perto de você”. 14. No caso, configurado abuso de poder pelos seguintes 

fatos: a) doação de 4.549 lotes “às famílias inscritas no programa Taquari” por meio do Decreto nº 2.749/2006 de 17.5.2006 que regulamentou a 

Lei nº 1.685/2006; b) doação de 632 lotes pelo Decreto nº 2.786 de 30.06.2006 que regulamentou a Lei nº 1.698; c) doação de lote para o Grande 

Oriente do Estado de Tocantins por meio do Decreto nº 2.802, que regulamentou a Lei nº 1.702, de 29.6.2006; d) doações de lotes autorizadas 

pela Lei nº 1.711 formalizada por meio do Decreto nº 2.810 de 13.6.2006 e pela Lei nº 1.716 formalizada por meio do Decreto nº 2.809 de 13 de 

julho de 2006, fl. 687, anexo 143); e) 1.447 nomeações para cargos comissionados CAD, em desvio de finalidade, no período vedado (após 1º de 

julho de 2006); f) concessão de bens e serviços sem execução orçamentária no ano anterior (fotos, alimentos, cestas básicas, óculos, etc. em 
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quantidades elevadíssimas) em 16 municípios, até 29 de junho de 2006, por meio de ações descentralizadas no “Governo mais perto de você”. 

[...]" 

(Ac. de 25.6.2009 no RCED nº 698, rel. Min. Felix Fischer.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Não ocorrência. 

Publicidade institucional e publicidade não institucional. Veiculação na imprensa escrita. Ausência de prova da extensão das irregularidades. 

Falta de potencialidade para desequilibrar o pleito. Envio de projeto de lei às vésperas do segundo turno. Ato regular de governo. Ausência de 

provas de falta de estudo prévio do impacto da renúncia fiscal. Litigância de má-fé. Não configuração. [...] 5.   Não há abuso de poder no fato de 

o candidato à reeleição apresentar, em sua propaganda eleitoral, as realizações de seu governo, já que esta ferramenta é inerente ao próprio debate 

desenvolvido em referida propaganda [...] É preciso que, antes do período eleitoral, se inicie o trabalho de captação dos votos dos eleitores [...] 

Na hipótese, verificou-se que, em algumas oportunidades, a propaganda institucional realmente se desnaturou, na mídia impressa, em promoção 

pessoal do detentor do cargo público, dada a existência de nítida veiculação do nome do governador, já então, àquele tempo, notoriamente 

candidato. Observou-se a existência de promoção da imagem do recorrido: a) na Propaganda institucional da Secretaria de Desenvolvimento 

Regional de São Miguel do Oeste, em abril de 2006; [...] 7. O exame da potencialidade não se prende ao resultado das eleições. Importam os 

elementos que podem influir no transcurso normal e legítimo do processo eleitoral, sem necessária vinculação com resultado quantitativo [...] No 

caso, a publicidade considerada irregular foi divulgada tanto pela mídia impressa quanto por entrevista realizada na televisão, em uma 

oportunidade. 8. Não há irregularidades na concessão de uma única entrevista. Reprime-se o uso indevido dos meios de comunicação social e 

abuso de poder quando o candidato manifesta-se sobre sua candidatura em reiteradas entrevistas concedidas a emissoras (de rádio ou tv), durante 

o período vedado [...]  No caso, o recorrido concedeu entrevista ao programa SBT Meio Dia, no dia 23.10.2006, mas não há notícia de que tal 

vídeo tenha sido reproduzido em outras oportunidades e não há, nos autos, informações que possibilitem o conhecimento da abrangência da Rede 

SC, canal de televisão no qual foi divulgada a entrevista. 9. A potencialidade da veiculação de publicidade ilegítima em mídia impressa somente 

fica evidenciada se comprovada sua grande monta, já que o acesso a esta qualidade de mídia depende do interesse do eleitor, diferentemente do 

que acontece com o rádio e a televisão [...] No caso, não é possível se extrair da prova dos autos a repercussão que as divulgações, consideradas 

promocionais, obtiveram no Estado de Santa Catarina. De toda a publicidade em questão, apenas há indicação de tiragem no suplemento do 

Correio de Santa Catarina, publicado em 10.3.2006: 7.000 exemplares e na propaganda institucional da Secretaria de Desenvolvimento Regional 

de São Miguel do Oeste, veiculada no jornal Folha do Oeste, edição 1.097, de abril de 2006, tiragem: 1.500 exemplares. Não foi informada, pois, 

a tiragem individual dos demais jornais nos quais houve a promoção do recorrido. 10. Não tendo ficado comprovado o descumprimento dos 

requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há abuso de poder político na redução de impostos que se insere dentro do contexto de 

planejamento governamental, sem prejuízo ao erário [...]” 

(Ac. de 28.5.2009 no RCED nº 703, rel. Min. Felix Fischer.) 
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“Governador. Conduta vedada a agente público e abuso do poder político e econômico. [...] 7. Divulgação e assinatura de convênios celebrados 

entre o Governo do Estado e Prefeitura Municipal durante comício para favorecer candidato. Configuração do abuso do poder político e 

econômico. Prática de Conduta Vedada aos agentes públicos. 8. Participação de candidato a governador em reunião de projeto a ser 

implementado pelo Governo do Estado. Uso de material institucional do Governo. Conduta vedada. [...]” 

(Ac. de 3.3.2009 no RCED nº 671, rel. Min. Eros Grau.) 

  

“[...] 3. Cassação de prefeito e vice. Contratação irregular de servidores. Abuso dos poderes político e econômico. Prática reconhecida pelo TRE. 

Não limitação ao período vedado do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Precedentes. [...] A condenação pela prática de abuso não está condicionada à 

limitação temporal das condutas vedadas descritas no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97.” 

(Ac. de 6.3.2008 no AgRgMS n
o
 3.706, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e econômico. Uso de transporte oficial. Atos de campanha. Ausência 

de ressarcimento ao Erário pelas despesas efetuadas. Infração aos arts. 73, I, e 76 da Lei n
o
 9.504/97. [...] Não configurado o abuso de poder 

político e econômico, julga-se improcedente a representação.” NE: “Também não se vislumbra a apontada „promiscuidade entre o público e o 

privado‟ com relação ao sítio eletrônico do PT com link para a página eletrônica da Presidência da República, uma vez que no mencionado 

endereço eletrônico o boletim „em questão‟ contém mensagem dando conta de sua suspensão durante o período eleitoral e não há nos autos prova 

da existência de qualquer irregularidade.” 

(Ac. de 7.11.2006 na Rp n
o
 1.033, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] 2. Há, também, de ser prestigiado o aresto atacado que, com base em prova incontroversa depositada nos autos, reconhece que a prática 

indevida de publicidade institucional no trimestre anterior ao pleito pode configurar abuso de poder, quando autopromocional de pré-candidato à 

reeleição. [...]” 

(Ac. de 24.10.2006 no REspe n
o
 25.997, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] O abuso do poder político requer demonstração de sua prática ter influído no pleito. Não caracteriza uso indevido dos meios de 

comunicação entrevista concedida a uma emissora radiofônica que cobriu o evento. [...]” NE: Alegação de abuso do poder político pela 

participação em inauguração de obra pública consistente em solenidade de transferência do endereço de prestação de serviço já em 

funcionamento (Lei n
o
 9.504/97, art. 77) e alegação uso indevido dos meios de comunicação mediante pronunciamento em cadeia de rádio (Lei 

n
o
9.504/97, art. 73, VI, c). 
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(Ac. de 15.8.2006 no RO n
o
 754, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] III – A concessão de benefícios a servidores públicos estaduais nas proximidades das eleições municipais podem caracterizar abuso do 

poder político, desde que evidenciada, como na hipótese, a possibilidade de haver reflexos na circunscrição do pleito municipal, diante da 

coincidência de eleitores. [...] V – Não é fator suficiente para desconfigurar o abuso do poder político de que cuida o art. 22 da LC n
o
 64/90, o 

fato de o candidato por ele beneficiado não ter sido eleito, pois o que se leva em consideração na caracterização do abuso do poder são suas 

características e as circunstâncias em que ocorrido. [...]” 

(Ac. de 8.8.2006 no REspe n
o
 26.054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Art. 73, IV, §§ 4
o
 e 5

o
, da Lei n

o
 9.504/97. [...]” NE: Candidato à reeleição, que se vale de discurso em 

palanque, para mencionar programa de distribuição de cestas básicas custeado pelo município. “[...] os desvirtuamentos na prestação de 

informações aos eleitores podem vir a caracterizar abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social ou propaganda 

eleitoral extemporânea.” 

(Ac. de 14.2.2006 no AgRgAg n
o
 6.350, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Propaganda institucional. Abuso do poder político. Não-caracterização. [...]” NE: Alegações de que 

governador, candidato à reeleição, teria praticado abuso do poder político consistente em propaganda institucional que divulgou a realização de 

seminário pela Universidade Federal do Acre e pela Embrapa, material que continha slogan do governo. “[...] não há como se caracterizar a 

prática do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97, pois as provas [...], apenas demonstram que o evento não foi custeado com verba 

pública. Não há também nenhum indício de que o Governo do Acre tenha concordado com a inclusão de seu slogan no material de divulgação. 

Na inexistência de tais provas, não há como se afigurar a ilicitude.” 

(Ac. de 8.11.2005 no RO n
o
 727, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Distribuição de material de construção. Abuso do poder político e econômico. Caracterização. [...] Caracteriza-se o abuso de poder quando 

demonstrado que o ato da administração, aparentemente regular e benéfico à população, teve como objetivo imediato o favorecimento de algum 

candidato. Fraus omnia corrumpit.” 

(Ac. n
o
 25.074, de 20.9.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] Abuso do poder político e de autoridade (arts. 74 da Lei n
o
 9.504/97 e 37, § 1

o
, da Constituição Federal). [...] Para a configuração do abuso, 

é irrelevante o fato de a propaganda ter ou não sido veiculada nos três meses antecedentes ao pleito. [...]” NE: Veiculação de publicidade 
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institucional nos três meses anteriores à eleição, com promoção pessoal do prefeito e conseqüente infração ao princípio da impessoalidade. A 

discussão acerca da data da autorização da propaganda é irrelevante e [...] teria pertinência em casos de representação para apuração de conduta 

vedada.” 

(Ac. n
o
 25.101, de 9.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Representação eleitoral. [...] As condutas vedadas (Lei das Eleições, art. 73) constituem-se em espécie do gênero abuso de autoridade. 

Afastado este, considerados os mesmos fatos, resultam afastadas aquelas. O fato considerado como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73) 

pode ser apreciado como abuso do poder de autoridade para gerar a inelegibilidade do art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. O abuso do poder 

de autoridade é condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos pleitos e, também, por violar o princípio da isonomia entre os 

concorrentes, amplamente assegurado na Constituição da República. [...]” 

(Ac. n
o
 718, de 24.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] 1. Configurada a conduta vedada (art. 73 da Lei n
o
 9.504/97), incide a sanção de multa prevista no seu § 4

o
. Além dela, nos casos que o § 

5
o 
indica, o candidato ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Não se exige fundamentação autônoma. 2. A Lei das Eleições veda 

„fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 

social custeados ou subvencionados pelo poder público‟ (art. 73, IV). Não se exige a interrupção de programas nem se inibe a sua instituição. O 

que se interdita é a utilização em favor de candidato, partido político ou coligação. [...]” NE: “O e. Ministro Carlos Mário Velloso afirma, com 

propriedade que houve abuso do poder político. E houve. É sabido que as condutas vedadas são modalidades tipificadas do abuso do poder de 

autoridade. É o quanto basta.” 

(Ac. n
o
 21.320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Abuso de poder de autoridade não configurado ante a ausência de potencialidade necessária para influir nas eleições. Agravo não 

provido.” NE: Utilização de servidor público, secretário municipal, na função derepresentante de coligação, em afronta ao art. 73, inc. III da Lei 

n
o
 9.504/ 97, entendendo a Corte Regional que não restou comprovado nexo de causalidade entre os atos praticados e o comprometimento da 

lisura do pleito. O TSE decidiu que “[...] o juiz eleitoral e o TRE do Ceará julgaram acertadamente ao verificar que os fatos não tiveram a 

potencialidade necessária de afetar as eleições [...] descabida a alegação de que o julgado contrariou o disposto no art. 73, III, Lei n
o
 9.504/97. 

[...]” 

(Ac. n
o
 4.311, de 12.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.) 
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“Recurso contra expedição de diploma. Provas incontestes. Ausência. Função administrativa. Exercício regular. Preceitos legais. Violação. 

Ausência. Provimento negado. A participação em evento público, no exercício da função administrativa, por si só, não caracteriza „inauguração 

de obra pública‟. Ausentes provas incontestes da utilização da máquina administrativa com finalidade eleitoreira, nega-se provimento ao recurso 

contra expedição do diploma.” NE: Governador, candidato à reeleição, que em entrevista concedida a emissora de rádio fala sobre a importância 

da instalação da sede da Governadoria do Agreste e sobre o aumento de salário concedido aos servidores públicos da faixa elementar. “[...] não 

houve, na espécie, violação da norma do art. 73, VI, c, da Lei n
o
 9.504/97, uma vez que a entrevista concedida pelo primeiro recorrido não pode 

ser tida como „pronunciamento‟ e, muito menos, „em cadeia de rádio‟. [...] Em sua fala, o governador faz realmente referência ao aumento que 

estava concedendo aos servidores públicos da faixa elementar [...] Tal menção, no entanto, não implica afronta a nenhum dos apontados 

dispositivos de lei (arts. 73, VI, c, e 77 da Lei n
o
 9.504/97, c.c. o art. 22 da LC n

o
 64/90) nem se pode dizer que constitua malferimento ao inciso 

VIII do mesmo art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, por não se tratar de „revisão geral da remuneração dos servidores públicos‟, como previsto no texto do 

artigo, e sim de aumento (ou reajuste) do piso salarial de um determinado grupo de servidores, especificamente aqueles situados na faixa 

elementar.” “[...] quanto às ambulâncias” – distribuídas pelo Detran na véspera das eleições, em favor de municípios administrados por eleitores 

que apoiavam o governador – “também não restou comprovado nos autos que teriam sido distribuídas „na véspera das eleições‟ e „em favor de 

dezenas de municípios alagoanos administrados por eleitores‟ do primeiro recorrido, como assevera o recorrente. Demais disso, conforme se vê 

da cópia do Edital Detran n
o
 6/ 2002 (às fls. 265-275), a aquisição de tais veículos fora viabilizada por meio de processo de concorrência, visando 

ao atendimento dos municípios que aderissem ao „Programa de Segurança no Trânsito‟, „para atender às necessidades emergenciais de vítimas no 

trânsito‟, sendo corriqueira a demora em processos como tais, de licitação pública. [...]” 

(Ac. n
o
 608, de 25.5.2004, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Prefeito. Abuso de poder político. Inauguração de escola municipal. 

Conduta. Candidato. Participação. Objeto. Representação. Art. 77 da Lei n
o
9.504/97. 1. Em princípio, não se pode dizer que a comprovação da 

prática de qualquer conduta vedada pela Lei n
o
 9.504/97, embora caracterize abuso do poder político, demonstre automaticamente a ocorrência 

de potencialidade para desequilibrar o pleito, tanto que o legislador apenou algumas condutas com perda do registro e outras com perda do 

registro e do diploma, isto é, algumas condutas vedadas foram consideradas mais graves que as demais. 2. A prática de uma das condutas 

vedadas pela Lei n
o
 9.504/97, mesmo que já tenha sido objeto de representação, pode vir a ser apurada em investigação judicial e ensejar a 

aplicação do disposto no art. 22 da LC n
o
 64/90, desde que seja demonstrada potencialidade de a prática influir na disputa eleitoral. 3. Reexame 

de matéria fática em recurso especial. Impossibilidade. Agravo de instrumento improvido.” 

(Ac. n
o
 4.511, de 23.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 
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“Representação. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/ 90. Art. 73, inciso II, § 5

o
, da Lei n

o
9.504/97. Cestas básicas. 

Distribuição. Vales-combustível. Pagamento pela Prefeitura. Eleições. Resultado. Influência. Potencialidade. Abuso do poder econômico. 

Conduta vedada. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. 1. A comprovação da prática das condutas vedadas pelos incisos I, II, III, 

IV e VI do art. 73 da Lei n
o
9.504/97 dá ensejo à cassação do registro ou do diploma, mesmo após a realização das eleições.” 

(Ac. n
o
 21.316, de 30.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] 4. As condutas vedadas no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 podem vir a caracterizar, ainda, o abuso do poder político, a ser apurado na forma do 

art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90, devendo ser levadas em conta as circunstâncias, como o número de vezes e o modo em que praticadas e a 

quantidade de eleitores atingidos, para se verificar se os fatos têm potencialidade para repercutir no resultado da eleição. 5. O uso da máquina 

administrativa, não em benefício da população, mas em prol de determinada candidatura, reveste-se de patente ilegalidade, caracterizando abuso 

do poder político, na medida em que compromete a legitimidade e normalidade da eleição. [...]” 

(Ac. n
o
 21.167, de 21.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso especial. Ação penal. Símbolos, frases ou imagens associadas à administração direta. Uso em propaganda eleitoral. Art. 40 da Lei 

n
o
 9.504/ 97. Programa de prestação de contas à comunidade. Uso do brasão da Prefeitura. [...] 2. A utilização de atos de governo, nos quais seria 

lícito o uso de símbolos da Prefeitura, com finalidade eleitoral, pode, em tese, configurar abuso do poder político, a ser apurado em processo 

específico. 3. Recurso conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 21.290, de 19.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso contra a expedição de diploma. Abuso do poder econômico e político e uso indevido de meio de comunicação social [...] Distribuição 

de cestas básicas a gestantes e lactantes. Remissão de débitos de IPTU. Programas antigos e regulares. Obras e festejos pagos com dinheiro 

público. Especificação. Ausência. Não-comprovação. Desvirtuamento de atos da administração. Não-demonstração. [...] 2. A caracterização de 

abuso do poder político depende da demonstração de que a prática de ato da administração, aparentemente regular, ocorreu de modo a favorecer 

algum candidato, ou com essa intenção, e não em prol da população. [...]” NE: “[...] houve distribuição de propaganda eleitoral em frente ao 

ginásio onde foi realizada a distribuição de cestas básicas por conta de programas sociais, que se demonstrou serem regulares e terem ocorrido ao 

longo de todo o ano. [...] Ou seja, a distribuição de propaganda eleitoral foi feita na rua, e não dentro do prédio em que se realizava o evento. 

Assim, não posso ver, com segurança, a prática da conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei n
o
9.504, de 1997, ou abuso do poder político, para o 

que seria necessário o uso da máquina pública com finalidade eleitoral, o que não restou efetivamente provado. [...]” Quanto à remissão de 

débitos do IPTU, “[...] Verifico, porém, pela prova dos autos, tratar-se de um programa implantado pela Prefeitura, em cumprimento a promessa 
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de campanha, havendo lei a amparar a remissão. [...] Além disso, não encontrei nenhuma evidência da utilização deste programa em benefício do 

recorrido nas eleições de 2002. [...]” 

(Ac. n
o
 642, de 19.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso especial. Admissão e dispensa de servidores temporários. Conduta vedada. Art. 73, V, da Lei n
o
9.504/97. Dificultar ou impedir o 

exercício funcional. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Atos que podem também configurar abuso do poder político a 

ser apurado por meio de investigação judicial, na forma do art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Recursos especiais não conhecidos.” 

(Ac. n
o
 21.167, de 8.4.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Realização, em período vedado, de propaganda 

institucional, com violação do art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Apuração de abuso do poder político. Possibilidade. [...]” 

(Ac. n
o
 661, de 6.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“1. Recurso especial. Abuso de poder econômico e de autoridade. Doação de remédios adquiridos com recursos públicos e utilização de agentes 

comunitários de saúde e de veículo da Prefeitura em campanha política. Art. 22, XIV, da Lei Complementar n
o
 64/90. Reexame de matéria fática. 

Súmulas n
os

 7 do STJ e 279 do STF. Inelegibilidade. Termo inicial. Data da eleição em que se verificou o abuso. Precedentes. 2. Recurso provido 

em parte.” NE: “[...] correta, portanto, a decisão de enquadrar essas condutas como abuso de poder econômico e de autoridade. [...]” 

(Ac. n
o
 19.692, de 27.6.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] 3. Não caracteriza abuso de poder ou infringência ao art. 73, incisos I e III, da Lei n
o
 9.504, de 1997, o uso de transporte oficial e a 

preparação de viagem do presidente da República, candidato a reeleição, por servidores públicos não licenciados, quando essa atividade é 

inerente as funções oficiais que exercem e eles não participam de outras, de natureza eleitoral.” 

(Ac. n
o
 56, de 12.8.98, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Potencialidade ou nexo de causalidade 
 

“Representação. Conduta vedada. 1. A veiculação de dois outdoors com propaganda institucional divulgando obras públicas municipais, 

contendo fotografias em que aparecem diversas pessoas, sem destaque à figura do representado, não caracteriza a conduta vedada prevista no art. 

73, I, da Lei nº 9.504/97, porquanto não demonstra o propósito de beneficiar candidato às eleições. 2. De igual modo, a divulgação de dois 
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painéis não configura, por si só, abuso de autoridade, visto que ausentes outras circunstâncias a indicar a gravidade da conduta, não estando 

evidenciado, portanto, o requisito da potencialidade exigido para a configuração da infração. [...]” 

(Ac. de 18.9.2012 no AgR-RO nº 535839, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Abuso do poder político e de autoridade. - Não há como se reconhecer a prática de 

abuso do poder político ou de autoridade pelo candidato, porquanto, ainda que se tenha utilizado de bens, serviços e servidores da Administração 

Pública, o fato não teve repercussão suficiente a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral. [...]” 

(Ac. de 14.6.2012 no AgR-RO nº 282772, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do código eleitoral. Deputado estadual. Abuso do poder econômico. Doação. Fonte 

vedada. Sindicato. Potencialidade. Ausência. Desprovimento. [...] 2. Conquanto a legislação proíba a doação direta ou indireta, em dinheiro ou 

estimável em dinheiro, proveniente de entidades sindicais, ex vi do art. 24, VI, da Lei nº 9.504/97, a utilização de recursos financeiros em 

desacordo com o referido diploma não é suficiente, por si só, à caracterização de abuso. [...] 4. Embora reprováveis os atos praticados, o conjunto 

probatório dos autos não permite concluir que tenha havido abuso do poder econômico, em razão da falta de potencialidade daqueles para influir 

no resultado do pleito. [...]” 

(Ac. de 24.6.2010 no RCED nº 745, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. Ação de impugnação de mandato eletivo. Abuso do poder econômico. Captação ilícita de sufrágio. 1. O 

Tribunal Regional Eleitoral reconheceu a vultosa contratação, às vésperas da eleição, de cabos eleitorais para campanha, o que corresponderia à 

expressiva parcela do eleitorado, a configurar, portanto, abuso do poder econômico, bem como entendeu, diante do mesmo fato, provada a 

compra de votos, segundo depoimentos de testemunhas que foram considerados idôneos, julgando, afinal, procedentes os pedidos formulados em 

investigação judicial e ação de impugnação de mandato eletivo.” 

(Ac. de 1.6.2010 no AgR-AC nº 88037, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Governador. Conduta vedada a agente público e abuso do poder político e econômico. Potencialidade da conduta. Influência no resultado das 

eleições. Captação ilícita de sufrágio. É desnecessário que tenha influência no resultado do Pleito.[...] 9. O abuso do poder político e econômico e 

a prática de condutas vedadas são dotados de potencialidade para interferir no resultado do pleito. Transferências, realizadas durante o período 

vedado, suficientes para contaminar o processo eleitoral. Não é necessária a demonstração aritmética dos efeitos do abuso. Precedentes. [...] 14. 

A probabilidade de comprometimento da normalidade e equilíbrio da disputa é suficiente para ensejar a cassação do diploma de quem nessas 

circunstâncias foi eleito. Precedentes. [...]” 
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(Ac. de 3.3.2009 no RCED nº 671, rel. Min. Eros Grau.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 

73, I e IV, e 74 da Lei n
o
 9.504/97. [...] Potencialidade. Desequilíbrio. Resultado do pleito. [...] O abuso do poder apenado pelo art. 22 da Lei das 

Inelegibilidades se configura quando há a comprovação da efetiva potencialidade do ato irregular para influir no resultado da eleição.” 

(Ac. de 7.12.2006 na Rp n
o
 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 

73, I, e 74 da Lei n
o
 9.504/97. Preliminares. Inépcia da inicial. Carência da ação. Ausência de candidatura formalizada. Rejeição. Falta de 

comprovação. Potencialidade. Desequilíbrio. Resultado do pleito. Improcedência. Arquivamento. [...] O abuso do poder apenado pelo art. 22 da 

Lei das Inelegibilidades se configura quando há a comprovação da efetiva potencialidade do ato irregular para influir no resultado do pleito.” 

(Ac. de 17.10.2006 na Rp n
o
 935, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] III – A concessão de benefícios a servidores públicos estaduais nas proximidades das eleições municipais podem caracterizar abuso do 

poder político, desde que evidenciada, como na hipótese, a possibilidade de haver reflexos na circunscrição do pleito municipal, diante da 

coincidência de eleitores. [...] V – Não é fator suficiente para desconfigurar o abuso do poder político de que cuida o art. 22 da LC n
o
 64/90, o 

fato de o candidato por ele beneficiado não ter sido eleito, pois o que se leva em consideração na caracterização do abuso do poder são suas 

características e as circunstâncias em que ocorrido. [...]” 

(Ac. de 8.8.2006 no REspe n
o
 26054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral (LC n
o
 64/90, art. 22). Ausência de potencialidade. Condutas vedadas (Lei n

o
 9.504/97, 

arts. 73, VI, b e 74). Não caracterizadas. Decisão regional que julgou conforme entendimento desta Corte. Reexame de matéria fático-probatória. 

Incidência dos eunciados n
os

 279 e 7 das súmulas do STF e STJ, respectivamente. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Fundamentos não 

suficientes para modificar a decisão, que se mantém. Desprovimento.” NE: “Equivocam-se os agravantes ao afirmarem que foi ausência de 

potencialidade que afastou a incidência do art. 74 da Lei das Eleições. Como afirmado na decisão agravada, o abuso que restou reconhecido e 

que ensejaria a procedência da ação de investigação judicial eleitoral (Aije) não teve potencial lesivo no pleito municipal, afastando assim a 

violação ao art. 22 da LC n
o
 64/90.” 

(Ac. de 9.5.2006 no AgRgREspe n
o
 25400, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

“[...] Conduta vedada. Art. 74 da Lei n
o
 9.504/97. Configurada. Pedido de voto em tribuna de Câmara Municipal. Publicidade dos atos por TV a 

cabo. Infringência ao § 1
o
 do art. 37 da Constituição Federal. Desnecessidade de aferir-se potencialidade, não obstante havida. [...]” 
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(Ac. n
o
 25064, de 18.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Uso da máquina administrativa. Art. 299 do Código Eleitoral. Inexistência. Abuso do poder econômico. 

Descaracterização. A conduta não teve a capacidade de viciar a vontade do eleitorado a ponto de desequilibrar o pleito. [...]” NE: Foram 

considerados insuficientes para provar o alegado uso da máquina administrativa as fotos de ônibus que teriam transportado estagiários da 

Prefeitura para reunião em que foram feitos discursos com promessa de incentivo a indústrias a darem emprego para jovens. Também foram 

consideradas insuficientes as faturas e extratos da linha telefônica para comprovar o uso de telefone celular da Prefeitura em benefício da 

candidatura da esposa do prefeito ao cargo de deputada estadual. Embora tenha havido um aumento de ligações no período da campanha, não foi 

possível vincular com segurança o uso do aparelho à campanha eleitoral. 

(Ac. n
o
 631, de 24.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] A aferição da potencialidade dos atos de abuso de poder para influir no resultado do pleito compete à instância ordinária. [...]” NE: “[...] 

divulgação de propaganda institucional em período vedado, com quebra da impessoalidade, e utilização de bem público na campanha eleitoral. 

[...] Anoto que o acórdão regional, assentando pela prática de ilícitos eleitorais capitulados no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 – condutas vedadas –, 

concluiu tal qual a jurisprudência da Corte: acórdãos n
os

 24.739, rel. Min. Francisco Peçanha Martins; 21.536, rel. Min. Fernando Neves; 21.380 

e 24.795, de minha relatoria; e ainda Medida Cautelar n
o
 1.562, rel. Min. Carlos Mário Velloso. Afirmou, assim, a desnecessidade da 

demonstração de potencialidade.” 

(Ac. n
o
 25117, de 28.4.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Abuso de poder de autoridade não configurado ante a ausência de potencialidade necessária para influir nas eleições. Agravo não 

provido.” NE: Utilização de servidor público, secretário municipal, na função derepresentante de coligação, em afronta ao art. 73, inc. III da Lei 

n
o
 9.504/ 97, entendendo a Corte Regional que não restou comprovado nexo de causalidade entre os atos praticados e o comprometimento da 

lisura do pleito. O TSE decidiu que “[...] o juiz eleitoral e o TRE do Ceará julgaram acertadamente ao verificar que os fatos não tiveram a 

potencialidade necessária de afetar as eleições [...] descabida a alegação de que o julgado contrariou o disposto no art. 73, III, Lei n
o
 9.504/97. 

[...]” 

(Ac. n
o
 4311, de 12.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Provas incontestes. Ausência. Função administrativa. Exercício regular. Preceitos legais. Violação. 

Ausência. Provimento negado. A participação em evento público, no exercício da função administrativa, por si só, não caracteriza „inauguração 

de obra pública‟. Ausentes provas incontestes da utilização da máquina administrativa com finalidade eleitoreira, nega-se provimento ao recurso 
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contra expedição do diploma.” NE: “[...] inexistem provas incontestes de que os ora recorridos tenham utilizado a máquina administrativa com o 

escopo meramente eleitoreiro. Os fatos alegados no recurso contra expedição de diploma, vários deles faltos de comprovação, não se mostram 

aptos a toldar sequer a normalidade e a limpidez da disputa eleitoral, tampouco apresentam a potencialidade necessária para justificar a cassação 

dos diplomas postulada, ainda mais se considerada a diferença de votos obtida pelo primeiro recorrido (n. de votos: 553.035), em relação ao 

recorrente (n. de votos: 419.741), que fora de 133.294 (cento e trinta e três mil duzentos e noventa e quatro) votos. [...]” 

(Ac. n
o
 608, de 25.5.2004, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Prefeito. Abuso de poder político. Inauguração de escola municipal. 

Conduta. Candidato. Participação. Objeto. Representação. Art. 77 da Lei n
o
9.504/97. 1. Em princípio, não se pode dizer que a comprovação da 

prática de qualquer conduta vedada pela Lei n
o
 9.504/97, embora caracterize abuso do poder político, demonstre automaticamente a ocorrência 

de potencialidade para desequilibrar o pleito, tanto que o legislador apenou algumas condutas com perda do registro e outras com perda do 

registro e do diploma, isto é, algumas condutas vedadas foram consideradas mais graves que as demais. 2. A prática de uma das condutas 

vedadas pela Lei n
o
 9.504/97, mesmo que já tenha sido objeto de representação, pode vir a ser apurada em investigação judicial e ensejar a 

aplicação do disposto no art. 22 da LC n
o
 64/90, desde que seja demonstrada potencialidade de a prática influir na disputa eleitoral. 3. Reexame 

de matéria fática em recurso especial. Impossibilidade. Agravo de instrumento improvido.” 

(Ac. n
o
 4.511, de 23.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/ 90. Art. 73, inciso II, § 5

o
, da Lei n

o
9.504/97. Cestas básicas. 

Distribuição. Vales-combustível. Pagamento pela Prefeitura. Eleições. Resultado. Influência. Potencialidade. Abuso do poder econômico. 

Conduta vedada. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. 1. A comprovação da prática das condutas vedadas pelos incisos I, II, III, 

IV e VI do art. 73 da Lei n
o
9.504/97 dá ensejo à cassação do registro ou do diploma, mesmo após a realização das eleições.” 

(Ac. n
o
 21.316, de 30.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Eleições de 1998. Governador e vice-governador. Abuso de poder econômico, corrupção e fraude. 

Distribuição de títulos de domínio a ocupantes de lotes. Não-caracterização em face da prova coligida. Potencialidade para repercutir no 

resultado das eleições. Não-ocorrência. Fato isolado que não evidencia, por si só, a existência de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, 

tampouco a potencialidade necessária para influir no resultado das eleições. Recurso ordinário tido por prejudicado, em parte, e desprovido no 

restante.” 

(Ac. n
o
 502, de 4.6.2002, rel. Min. Barros Monteiro.) 
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“Representação. Mensagem eletrônica com conteúdo eleitoral. Veiculação. Intranet de Prefeitura. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. 

Caracterização. [...] 2. Para a configuração das hipóteses enumeradas no citado art. 73 não se exige a potencialidade da conduta, mas a mera 

prática dos atos proibidos. 3. Não obstante, a conduta apurada pode vir a ser considerada abuso do poder de autoridade, apurável por meio de 

investigação judicial prevista no art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90, quando então haverá de ser verificada a potencialidade de os fatos 

influenciarem o pleito. [...]” 

(Ac. n
o
 21.151, de 27.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso especial. Investigação judicial. Abuso do poder econômico e de autoridade (LC n
o
 64/90, art. 22, XIV, e Lei n

o
 9.504/97, art. 73, § 4

o
). 

Utilização de veículo do poder público municipal. Alegações de atipicidade das condutas delitivas e de inexistência do nexo causal: 

improcedência. I – Indagar da utilização de veículo colocado à disposição da Prefeitura Municipal mediante convênio, bem como se os 

maquinários agrícolas distribuídos às associações de produtores rurais foram utilizados em favor da candidatura do primeiro recorrente, prefeito e 

candidato à reeleição, são questões de fato, dependentes de reexame de provas, a que não se presta o recurso especial (Súmula-STF n
o
 279). II – 

Nexo de causalidade: é indispensável a demonstração – posto que indiciária – da provável influência do ilícito no resultado eleitoral. Acórdão 

dos embargos declaratórios que registra a demonstração de benefício concreto em prejuízo dos demais partidos e candidatos, com influência 

significativa no resultado do pleito. [...]” 

(Ac. n
o
 19.571, de 9.4.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

 

Ato de campanha – Participação 
 

Generalidades 
“[...] Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Abuso do poder político. Não configuração. [...]. 1. No 

caso dos autos, não se comprovou a prática da conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, pois não há no acórdão regional evidências de que 

o evento de campanha dos agravados tenha sido realizado na parcela da propriedade afetada à prefeitura de Itapevi/SP. Conclusão em sentido 

diverso demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Ademais, apesar da inequívoca publicidade institucional 

em sítio da prefeitura contendo referência a um dos agravados (então vice-prefeito), a conduta não possui gravidade suficiente para caracterizar o 

abuso do poder político, pois a) as notícias foram veiculadas somente no primeiro semestre de 2012; b) a seção de notícias estava em manutenção 

desde o início da campanha; c) a internet possui alcance menor que os demais meios de comunicação; d) não houve menção às eleições ou à 

candidatura dos agravados. [...]” 

(Ac. de 19.8.2014 no AgR-REspe nº 73829, rel. Min. Otávio de Noronha.) 
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“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada. Art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97. [...] Reunião política em residência oficial da presidente da 

República. Não configuração. Registro de candidatura não formalizado. Inexistência de ato público. Possibilidade de utilização de residência 

oficial. Participação de agentes políticos. Improcedência da representação. [...] 2. A hipótese de incidência do inciso I do referido art. 73 é 

direcionada às candidaturas postas, não sendo possível cogitar sua aplicação antes de formalizado o registro de candidatura. Precedente do 

Tribunal Superior Eleitoral. 3. O ato de se publicar ou ilustrar determinado fato num sítio da internet, ou em qualquer outro veículo de 

comunicação e divulgação, não tem, por si, o poder de convertê-lo em ato público, para os fins eleitorais, considerada a inteligência do § 2º do 

art. 73 da Lei nº 9.504/97. Não vislumbrado, na espécie, o objetivo de transformar o evento em algo com grande amplitude. 4. Não comprovada a 

realização da reunião em horário de expediente. Demais disso, os agentes políticos não se sujeitam a expediente fixo ou ao cumprimento de carga 

horária, o que afasta a incidência do inciso III do referido dispositivo legal.” 

(Ac. de 7.8.2014 na Rp nº 14562, rel. Min. Admar Gonzaga.) 

 

“[...] Inexistência de prova inconcussa, cabal, de que os representados tenham incorrido nas vedações constantes do art. 73, I a III, da Lei 

n
o
 9.504/97. [...] Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” NE: “[...] não há óbice legal à participação do governante em comícios ou 

eventos realizados para o fim de campanha eleitoral. [...] Se assim o faz, é-lhe permitido acompanhar-se de servidores do cerimonial e da 

segurança do governo do estado, ou mesmo de outros que se fizerem necessários.” 

(Ac. n
o
 21.289, de 30.10.2003, rel. Min. Barros Monteiro.) 

 

Bens públicos – Uso ou cessão 
 

Generalidades 
 

“[...] Eleições 2012. Prefeito. Vice-prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder político. Conduta vedada a agente público. 

Art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97. Configuração. Multa. Desprovimento. 1. No caso dos autos, os candidatos, a pretexto da divulgação da 

aquisição de uma máquina patrol e de um micro-ônibus pela prefeitura, realizaram carreata utilizando-se de veículos e de servidora pública 

municipal visando promover sua candidatura à reeleição. 2. A utilização de bens adquiridos pela Administração Municipal, com o claro objetivo 

de beneficiar as candidaturas do prefeito e do vice-prefeito à reeleição, configura conduta vedada prevista no art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97. 3. 

Na aplicação da sanção de multa foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do disposto nos arts. 22, XVI, da LC 

nº 64/90 e 73, §§ 4º e 5º, da Lei nº 9.504/97 [...]”. 

(Ac. de 23.6.2015 no AgR-REspe nº 75037, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 
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NE: "Neguei seguimento aos agravos por não vislumbrar a possibilidade de alteração da conclusão a que chegou a Corte Regional, sem o vedado 

reexame de fatos e provas nesta instância especial, a teor, das Súmulas nos 7/STJ e 279/STF. Afinal, o Tribunal de origem, soberano na análise 

das provas dos autos, foi enfático ao assentar que „a existência de material de campanha de posse de diretora de escola pública e o envolvimento 

de servidores públicos em atos de campanha eleitoral, durante horário de expediente restou, portanto, evidente‟ (fI. 455). O acórdão impugnado, 

ainda, assevera que "houve a participação direta de agentes públicos em prol da campanha eleitoral dos candidatos demandados" (fl. 457)." 

(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema) 

(Ac. de 12.5.2015 no AgR-AI nº 148675, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

Eleições 2012. Agravo regimental no agravo de instrumento. Prefeito, vice-prefeito e vereador. Representação. Conduta vedada a agente público 

(lei das eleições, art. 73, i). Distribuição gratuita de bens. Condenação ao pagamento de multa [...] 1.  A realização de obra em propriedade 

particular com maquinário e equipamentos públicos, quando comprovadas a ciência e a autorização do Prefeito e do Vereador para a concessão 

da benesse às vésperas das eleições municipais, consubstancia conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei das Eleições [...] 3. Na hipótese vertente, o 

Tribunal de origem, debruçando-se sobre o arcabouço probatório, inclusive quando instado a se manifestar em sede de embargos de declaração, 

concluiu que a obra realizada em propriedade particular foi construída com máquina e equipamentos públicos, tendo sido necessária a ciência e a 

autorização do Prefeito e do Vereador para a concessão da benesse às vésperas das eleições municipais, razão por que superar tal conclusão 

demandaria a reapreciação das provas acostadas aos autos [...]” 

(Ac. de 30.4.2015 no AgR-AI nº 62587, rel. Min. Luiz Fux.) 

 

“[...] 1. A pintura de postes de sinalização de trânsito, dias antes do pleito de 2012, por determinação do presidente da empresa municipal da área 

de transportes, na cor rosa, a mesma utilizada na campanha eleitoral da candidata à reeleição para o cargo de prefeito, caracterizou a conduta 

vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral (art. 73, I, da Lei nº 9.504/97). 2. Na espécie, não se constata afronta aos arts. 73, I, § 4º, da 

Lei nº 9.504/97 e 5º, LIV, da CF/88, nem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que a Corte Regional, verificando as 

circunstâncias do caso, afastou a cassação do diploma, vindo a impor somente multa, de forma diferenciada para cada agravante, em obediência 

aos aludidos princípios. No que tange à alegada ausência de gravidade, não há menção no acórdão à quantidade de postes pintados e ao alcance 

da conduta, razão pela qual a reforma do aresto, neste ponto, demandaria o reexame dos fatos, o que é vedado em recurso especial, conforme o 

disposto na Súmula 7/STJ. 3. No caso, não se configurou violação ao art. 458, II, do CPC, pois a Corte Regional fundamentou a condenação da 

prefeita e candidata à reeleição e, de fato, as sanções decorrentes da prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha são aplicáveis 

ao candidato beneficiado, consoante previsto no § 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97. 4. Não obstante a ordem para a realização da pintura tenha 

partido do presidente da empresa pública de transporte (EMUT), a agravante, na condição de prefeita, também é responsável por ela. Ademais, 
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por ter sido a candidata beneficiada com a ordem administrativa, incidem as sanções legais em relação a ela, a teor do art. 73, § 8º, da Lei nº 

9.504/97. [...]”. 

(Ac. de 2.2.2015 no AgR-REspe nº 95304, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“Eleições 2012. Recurso especial. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da LC nº 64/90. Conduta vedada e abuso do poder político. Não 

configuração. 1. A realização de obras de terraplanagem em propriedades particulares, quando respaldada em norma prevista na Lei Orgânica do 

Município, atrai a ressalva do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504.97. 2. Recurso especial desprovido.” 

(Ac de 16.10.2014 no REspe nº 36579, rel. Min. Luciana Lóssio, red. designado Min. Dias Toffolie no mesmo sentido oAc de 14.6.2012 no Respe 

2971451, rel. Min. Cármen Lúcia.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada a agente público. Art. 73, I, II e III, da Lei nº 9.504/97. Uso do memorial JK. Bem de uso 

comum. Não caracterização. Improcedência.[...] 2. A utilização do bem imóvel, que restou evidenciada nos autos, deu-se mediante contrato de 

locação e teve por objeto espaço pertencente à Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, cuja natureza jurídica é de bem de uso comum 

para fins eleitorais e caracteriza-se como sendo de caráter privado e de utilidade pública. 3. É pacífico o entendimento de que a vedação legal ao 

uso ou cessão de bem público em benefício de candidato, partido político ou coligação não alcança os bens de uso comum. 4. No presente caso, 

não há prova da utilização de serviços ou de bens custeados pelo poder público ou de participação de agente público para a realização da 

propaganda eleitoral contestada, bem como não restou evidenciada qualquer prática capaz de afetar a igualdade de oportunidades entre os 

candidatos nas eleições que se encerraram.5. Improcedência da representação.” 

(Ac. de 4.12.2014 no Rp nº 160839, rel. Min. Admar Gonzagae no mesmo sentido o(Ac. de 26.8.2010 no AgR-AI nº 12229, rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada a agente público. Utilização de fotografia produzida por servidor público em sítio eletrônico de 

campanha. Bem de uso comum ou do domínio público. Não caracterização. Improcedência. 1. Mera utilização de fotografias que se encontram 

disponíveis a todos em sítio eletrônico oficial, sem exigência de contraprestação, inclusive para aqueles que tiram proveito comercial (jornais, 

revistas, blogs, etc), é conduta que não se ajusta às hipóteses descritas nos incisos I, II e III, do art. 73 da Lei das Eleições. [...]” 

(Ac. de 9.9.2014 na Rp nº 84453, rel. Min. Admar Gonzaga.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada. Art. 73, Incisos I, III, IV e VI, Alínea b, da Lei nº 9.504/97. Presidente da República. Candidata 

à reeleição. Bate-papo virtual. Facebook. Face to face. Programa „Mais Médicos‟. Palácio da Alvorada. Residência oficial. [...] IV - Não 

caracteriza infração ao disposto no inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, diante da ressalva contida no § 2º, do mesmo art. 73, o uso da residência 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=95304&processoClasse=RESPE&decisaoData=20150202
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=36579&processoClasse=RESPE&decisaoData=20141016
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=2971451&processoClasse=RESPE&decisaoData=20120614
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=2971451&processoClasse=RESPE&decisaoData=20120614
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=160839&processoClasse=RP&decisaoData=20141204
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=12229&processoClasse=AI&decisaoData=20100826&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=12229&processoClasse=AI&decisaoData=20100826&decisaoNumero=
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=84453&processoClasse=RP&decisaoData=20140909


oficial e de um computador para a realização de "bate-papo" virtual, por meio de ferramenta (face to face) de página privada do Facebook. V - A 

parte final do disposto no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/97 ("...durante o horário de expediente normal..."), não se aplica à presença 

moderada, discreta ou acidental de Ministros de Estado em atos de campanha, conquanto agentes políticos, não sujeitos a regime inflexível de 

horário de trabalho; VI - A infração esculpida no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97, requesta que se faça promoção eleitoral durante a 

distribuição de bens e serviços custeados ou subvencionados pelo Poder Público; VII - O descumprimento do preceito consubstanciado no art. 

73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97, pressupõe a existência de publicidade institucional, o que não se confunde com ato de campanha 

realizado por meio de um "bate-papo" virtual, via Facebook. [...]” 

(Ac. de 4.9.2014 na Rp nº 84890, rel. Min. Tarcisio Vieira.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada. Art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97 [...] Reunião política em residência oficial da presidente da 

república. Não configuração. Registro de candidatura não formalizado. Inexistência de ato público. Possibilidade de utilização de residência 

oficial. Participação de agentes políticos. Improcedência da representação [...] 2. A hipótese de incidência do inciso I do referido art. 73 é 

direcionada às candidaturas postas, não sendo possível cogitar sua aplicação antes de formalizado o registro de candidatura. Precedente do 

Tribunal Superior Eleitoral. 3. O ato de se publicar ou ilustrar determinado fato num sítio da internet, ou em qualquer outro veículo de 

comunicação e divulgação, não tem, por si, o poder de convertê-lo em ato público, para os fins eleitorais, considerada a inteligência do § 2º do 

art. 73 da Lei nº 9.504/97. Não vislumbrado, na espécie, o objetivo de transformar o evento em algo com grande amplitude. 4. Não comprovada a 

realização da reunião em horário de expediente. Demais disso, os agentes políticos não se sujeitam a expediente fixo ou ao cumprimento de carga 

horária, o que afasta a incidência do inciso III do referido dispositivo legal”. 

(Ac. de 7.8.2014 no Rp nº 14562, rel. Min. Admar Gonzaga Neto.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, incisos I, II e III, da Lei nº 9.504/1997. Não configuração. Cumulação. Propaganda 

antecipada. Comparação entre governos. Prévio conhecimento. Beneficiário. Procedência parcial. 1. Na análise das condutas vedadas, necessária 

a avaliação criteriosa com absoluta observância do princípio da razoabilidade, que deve nortear a boa aplicação da lei. 2. A realização de 

entrevista coletiva do Chefe da Casa Civil no Palácio do Planalto, sede do governo federal e domicílio profissional do representado, não 

configura desrespeito ao art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que os atos praticados foram condizentes aos deveres do cargo que 

ocupa. 3. Não se podem considerar os atos do agente público ilícitos simplesmente porque praticados em período eleitoral, principalmente se não 

se turbou a normalidade das eleições. 4. Para a configuração de afronta ao art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, imperiosa a presença do 

„exceder‟ previsto no inciso em questão referente a possível desvio de finalidade. 5. A convocação de cadeia de rádio e televisão é matéria 

disciplinada pelo Decreto nº 52.795/1963, que permite, segundo juízo discricionário das autoridades referidas no Decreto, a convocação de 

cadeia de rádio e televisão, „na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração‟ para a divulgação de 
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„assuntos de relevante importância‟. 6. Para a configuração da conduta vedada indicada no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, não se pode 

presumir a responsabilidade do agente público. 7. Configuram propaganda eleitoral extemporânea os temas da entrevista que desbordam do 

motivo da convocação e se mostram de nítido caráter eleitoreiro. 8. A comparação entre o atual Governo Federal e o anterior, é inadmissível 

quando extrapola os limites da discussão de temas de interesse político-comunitário, sob pena de se configurar propaganda subliminar. 9. Para 

aplicação da penalidade prevista no § 3º da Lei nº 9504/1997, há que ser comprovado o prévio conhecimento do beneficiário [...]”. 

(Ac. de 1º.8.2014 na Rp nº 59080, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 

  

“[...]. Associação esportiva. Sede. Alteração. Distribuição gratuita. Inocorrência. Conduta vedada. Descaracterização. Norma. Direito. Restrição. 

Interpretação restritiva. Captação ilícita de sufrágio. Especial fim de agir. Não ocorrência. [...]. 1. In casu, houve apenas a disponibilização de um 

local público, em substituição ao anteriormente utilizado para prática desportiva, não havendo que se falar na prática de conduta vedada, prevista 

no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, o qual apenas incide quando há „distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios‟. 2. Normas restritivas de 

direitos devem ser interpretadas estritamente, razão pela qual a substituição da sede de associação esportiva, por motivos alheios à vontade da 

Administração Pública e da associação beneficiada, não configura „distribuição gratuita de bens‟. 3. A captação ilícita de sufrágio somente se 

configura quando o candidato agir com o fim especial de obter o voto, o que não restou evidenciado na espécie. [...]” 

(Ac. de 25.6.2014 no AgR-REspe nº 53283, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“Recursos especiais. Art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97. Automóvel público. Utilização. Transporte de eleitores. Fato ocorrido antes do período 

eleitoral. Conduta vedada. Descaracterização. Limitação temporal. Observância. Necessidade. Provimento. 1. As condutas vedadas previstas no 

art. 73 da lei nº 9.504/97 têm por escopo proteger a igualdade de oportunidades entre candidatos em campanha eleitoral. 2. Diante da ausência de 

previsão expressa, para a incidência do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a conduta deve ser praticada durante o período eleitoral, nos três 

meses que antecedem o pleito, quando se pode falar em candidatos. 3. Normas que restringem direitos devem ser interpretadas estritamente. 4. 

Recursos especiais providos”. 

(Ac. de 17.12.2013 no REspe nº 98924, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...]. Eleições 2006. [...]. Representação. Utilização de site oficial do Governo Estadual para promover eleitoralmente a figura do chefe do Poder 

Executivo. Conduta vedada. Configuração. Propaganda eleitoral antecipada. Prévio conhecimento. Presunção. Impossibilidade. Multa afastada. 

Parcial provimento. 1. Para a incidência dos incisos I e II do art. 73 da Lei n° 9.504/97, não se faz necessário que a conduta tenha ocorrido 

durante os três meses que antecedem o pleito. Precedente.  2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional concluiu pela configuração dos ilícitos 

descritos nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 9.504/97. A argumentação relativa ao limite temporal das condutas vedadas é incapaz de afastar a 

sanção imposta ao agravante. 3. A simples circunstância de exercer a chefia do Poder Executivo Estadual, por si só, não permite a conclusão de 
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que o agravante teria conhecimento do teor de todas as matérias veiculadas por agência que integra a estrutura administrativa do Estado. 4.  Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, somente é possível impor a sanção por infração ao art. 36 da Lei 9.504/97 ao beneficiário de propaganda 

eleitoral antecipada quando comprovado o seu prévio conhecimento, o qual não pode ser presumido.  5.  Agravo regimental parcialmente provido 

para afastar, tão somente, a multa aplicada por violação ao art. 36 da Lei das Eleições.” 

(Ac. de 19.3.2013 no AgR-REspe nº 26838, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

“[...]. Conduta vedada. Utilização de imóvel público. Gravação de programa eleitoral. Biblioteca pública. Mera captação de imagens. Benefício a 

candidatura. Não caracterização. 1. Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é necessário que a cessão ou 

utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito. 2. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do 

aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagens de bem público. 3. Ausente o benefício a determinada candidatura, 

não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram da disputa eleitoral. [...]” 

(Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...]. Eleições 2010. [...]. 1. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de 

registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral. Precedente. [...]. 4. A caracterização da conduta vedada prevista 

no art. 73, I, da Lei 9.504/97 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis 

pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Já a conduta descrita 

no inciso II do mesmo artigo pressupõe o uso de materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que exceda as 

prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. 5.  Na espécie, a despeito de o primeiro recorrido ter promovido 

audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba/SP com distribuição de brindes, não houve promoção da candidatura do segundo recorrido. 

[...]” 

(Ac. de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy Andrighi.) 

 

“[...]. Conduta vedada. Uso de bens móveis. [...] 2. A cessão ou uso de bens móveis ou imóveis, ainda que dissociada de sua finalidade 

específica, pode configurar a conduta vedada prevista no inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, se comprovada a utilização em benefício de 

candidato, partido ou coligação. 3. Para a incidência do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário que a conduta tenha ocorrido 

durante os três meses que antecedem o pleito. [...]” NE: Caso em que houve exposição de tratores e motos, em grande quantidade, em uma das 

avenidas principais da capital, tendo ao lado diversas placas e faixas. Trecho do voto do relator: “[...] a exposição excessiva de bens móveis 

adquiridos pela administração em via pública em ano eleitoral, por si só, já tende a beneficiar o ocupante de cargo em vias de declarada 
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candidatura à reeleição. A conduta, na espécie, foi agravada pela veiculação de mensagens em faixas de cunho eleitoreiro às vésperas do pedido 

de candidatura.” 

(Ac. de 25.8.2011 no REspe nº 93887, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Cessão. Uso. Bem público. Benefício. Candidatura. Não caracterização. [...] 2. O discurso feito por agente público, durante inauguração de 

obra pública, no qual ele manifesta sua preferência por determinada candidatura, não significa que ele usou ou cedeu o imóvel público em 

benefício do candidato, conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 4.8.2011 no AgR-REspe nº 401727, rel. Min. Nancy Andrighi;no mesmo sentido oAc. de 10.3.2005 no REspe nº 24963, rel. Min. Caputo 

Bastos.) 

  

(...) 2. Na decisão agravada, consignou-se que o agravado não praticou a conduta vedada do art. 73, I, da Lei 9.504/97, pois as faixas de 

agradecimento fixadas em veículos públicos não continham pedido de votos, tampouco menção a eleição futura ou candidatura. 3. Todavia, o 

agravante aduziu na espécie somente que condutas anteriores ao pedido de registro de candidatura podem ser enquadradas no mencionado 

dispositivo legal, o que não foi discutido neste grau de jurisdição [...]”. 

(Ac. de 1.7.2011 no AgR-AI nº 637624, rel. Min. Nancy Andrighi.) 

  

"[...]. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei 9.504/97. Bem de uso comum do povo. Não caracterização. [...] 4. A vedação do uso e cessão de bem 

público em benefício de candidato, prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, não abrange bem público de uso comum do povo. [...]." 

(Ac. de 26.8.2010 no AgR-AI nº 12229, rel. Min. Aldir Passarinho Junior.) 

  

“[...] Conduta vedada a agente público. [...] Propaganda política em imóvel público. Ocorrência. Potencialidade. Inexigibilidade em razão de 

presunção legal. Proporcionalidade na sanção. Multa no valor mínimo. 1. Uso em benefício de candidato de imóvel pertencente à administração 

indireta da União. 2. Inexigível a demonstração de potencialidade lesiva da conduta vedada, em razão de presunção legal. 3. Juízo de 

proporcionalidade na aplicação da sanção. 4. Recurso ordinário a que se dá provimento para aplicar multa no mínimo legal.” 

(Ac. de 28.10.2009 no RO nº 2.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski.) 

  

"[...] Conduta vedada. Art. 73, I e III, §§ 4º e 5º, da lei n° 9.504/97. Prova insuficiente. Potencialidade do ato. Desnecessidade. Juízo de 

proporcionalidade. Pena. Recurso desprovido. [...] 2. Do conjunto probatório dos autos, não há como se concluir pela prática das condutas 

descritas nos incisos I e III do artigo 73 da Lei n° 9.504/97. 3. Recurso ordinário desprovido." NE: Conduta consistente na convocação, pela 

diretora de escola pública, de funcionários comissionados e contratados para participarem de reunião com dois deputados. O evento ocorreu em 
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imóvel privado e não há prova da obrigatoriedade da presença dos servidores na reunião nem de que a mesma se deu durante o horário de 

expediente normal da escola. 

(Ac. de 8.10.2009 no RO nº 2378, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

 

“[...] Conduta vedada (art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97). Não caracterização. Evento eleitoral realizado em área desapropriada para reforma rural. 

[...] Recurso especial não se presta ao reexame de prova já analisada pelo tribunal de origem, o qual entendeu que evento eleitoral realizado em 

área desapropriada pelo Incra para reforma rural não configura conduta vedada, pois trata-se de área de uso comum da comunidade ali 

assentada.” 

(Ac. de 16.6.2009 no ARESPE nº 25969, rel. Min. Joaquim Barbosa.) 

  

“[...] Conduta vedada. Propaganda eleitoral. Assembleia legislativa. Participação. Servidor público. Campanha eleitoral. Ausência. Prova. [...]  4. 

Do conjunto probatório dos autos não há como se concluir pela prática das condutas descritas nos incisos I e III [do art. 73] da Lei nº 9.504/97. 

[...]”. NE: Trecho do voto do relator: “[...] Em que pese a regra geral, que estabelece a vedação do uso de bens públicos em benefício de 

candidato, a Lei das Eleições deixa a critério da Mesa Diretora a realização de propaganda eleitoral no interior das dependências do Poder 

Legislativo. [...] Dentre as fotos juntadas aos autos, tiradas dos cartazes e adesivos afixados nos corredores da Assembléia Legislativa, há 

somente uma que contém propaganda do representado (fl. 41). Entretanto, a simples afixação de adesivo na porta do gabinete do ora recorrido 

não é suficiente para comprovar os fatos narrados na inicial. [...] Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que, mesmo em se  

tratando da hipótese do art. 73 da Lei n° 9.504/97, há de ser demonstrada a potencialidade da conduta de influir no resultado da eleição. Embora 

não esteja de acordo com tal entendimento, pois, a meu ver, o que se deve buscar é a aferição da conduta sob a ótica do princípio da 

proporcionalidade, a verdade é que, no caso, ainda que fosse verdadeira a imputação, não seria razoável a aplicação de sanções por conduta que, 

com certeza, não teve reflexo algum no resultado do pleito. [...]” 

(Ac. de 7.5.2009 no RO nº 1478, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Audiência concedida pelo candidato à reeleição. Art. 73, § 2
o
, da Lei n

o
 9.504/97. 1. A audiência concedida pelo titular do mandato, candidato à 

reeleição, em sua residência oficial não configura ato público para os efeitos do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, não relevando que seja amplamente 

noticiada, o que acontece em virtude da própria natureza do cargo que exerce. [...]” 

(Ac. de 27.9.2007 no AgRgRp n
o
 1252, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito.) 

  

“[...] Conduta vedada a agente público. Influência no equilíbrio do pleito. Comprovação. Agravo regimental desprovido. Configura-se conduta 

vedada a agente público, segundo os tipos da Lei das Eleições, quando o fato provado tenha capacidade concreta de comprometer a igualdade do 
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pleito.” NE: Utilização de estádio de futebol para a realização de showmício e de maquinário na execução de serviço de terraplanagem para 

viabilizar a realização do evento. Trecho do voto do relator: “Na decisão agravada, entendi que não ocorreu a conduta vedada prevista no art. 73, 

I, da Lei n
o
 9.504/97, porque o showmício foi realizado em estádio de futebol, cujo uso para fins de campanha eleitoral não encontra vedação, por 

ser definido como bem público de uso comum.” 

(Ac. de 17.5.2007 nos EDclAg e AgRgAg n
o
 6.642, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“[...] O uso de transporte oficial para atos de campanha é permitido ao presidente da República e candidato à reeleição, devendo os valores gastos 

serem ressarcidos nos dez dias úteis posteriores à realização do primeiro ou do segundo turno, se houver, do pleito, sob pena de aplicação aos 

infratores de multa correspondente ao dobro do valor das despesas, nos termos dos arts. 73, § 2
o
, e 76, caput, §§ 2

o
 e 4

o
, da Lei das Eleições. 

[...]” NE: “Também não se vislumbra a apontada „promiscuidade entre o público e o privado‟ com relação ao sítio eletrônico do PT com link para 

a página eletrônica da Presidência da República, uma vez que no mencionado endereço eletrônico o boletim „em questão‟ contém mensagem 

dando conta de sua suspensão durante o período eleitoral e não há nos autos prova da existência de qualquer irregularidade.” 

(Ac. de 7.11.2006 na Rp n
o
 1.033, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Conduta vedada. Não-caracterização. Uso de estádio de futebol. Bem público de uso comum. [...] Inteligência do art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. 

A vedação do uso de bem público, em benefício de candidato, não abrange bem público de uso comum.” 

(Ac. de 1
o
.8.2006 no AgRgREspe n

o
 25377, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“[...] Propaganda eleitoral negativa. Uso de bem público. Configura transgressão eleitoral o uso de bem público para reunião na qual se discorre 

sobre procedimento de candidato opositor apontando-o contrário aos interesses dos munícipes.” 

(Ac. n
o
 25144, de 15.12.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, I e III, da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: “Alega-se que os candidatos recorridos utilizaram estruturas de metal da 

Polícia Militar e membros da corporação, na montagem e desmontagem de palanque para sua campanha eleitoral [...]” 

(Ac. n
o
 25.145, de 25.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, inciso I, da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: “De qualquer modo, restou assentado no acórdão regional o fato de que o 

agravante utilizou máquina de xerox do município para copiar material de propaganda eleitoral, o que caracteriza conduta vedada no art. 73, I, da 

Lei n
o
 9.504/97, sujeitando o agente público infrator ao pagamento da multa prevista no § 4

o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97.” 

(Ac. n
o
 5694, de 25.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Uso de papel timbrado da Prefeitura. 

Publicidade institucional no período vedado. 1. O uso de uma única folha de papel timbrado da administração não pode configurar a infração do 

art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97, dada a irrelevância da conduta, ao se tratar de fato isolado e sem prova de que outros tenham ocorrido. 2. O art. 73 

da Lei n
o
9.504/97 visa à preservação da igualdade entre os candidatos, não havendo como reconhecer que um fato de somenos importância tenha 

afetado essa isonomia ou incorrido em privilégio do candidato à reeleição. 3. A intervenção da Justiça Eleitoral deve ter como referência o 

delicado equilíbrio entre a legitimidade da soberania popular manifestada nas urnas e a preservação da lisura do processo eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 25073, de 28.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

NE: Realização de reunião em escola pública para apresentar aos professores a plataforma política de candidato, descaracterizando-se a conduta 

do art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97 por não ter havido o uso ou cessão continuada do imóvel para beneficiar o candidato. (Ementa não transcrita por 

não reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. n
o
 25070, de 21.6.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Caracterização. Incidência do § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97. Para a caracterização de violação ao art. 

73 da Lei n
o
 9.504/97, não se cogita de potencialidade para influir no resultado do pleito. A só prática da conduta vedada estabelece presunção 

objetiva da desigualdade. Leva à cassação do registro ou do diploma. Pode ser executada imediatamente. [...]” NE: Utilização de assessor jurídico 

do município, ocupante de cargo em comissão, em prol de campanha eleitoral e de equipamento de fax da Prefeitura para remessa ao juiz 

eleitoral da comarca de resultado de pesquisa eleitoral. 

(Ac. n
o
 24862, de 9.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Eleição estadual. Conduta vedada. Art. 73, I, II, e III, da Lei n
o
 9.504/ 97. [...] A vedação do uso de bem público, em benefício de candidato, 

não abrange bem público de uso comum. [...]” NE: Governador, candidato à reeleição, que se utilizou de bem público, Parque das Nações 

Indígenas, para a gravação de imagens para seu programa eleitoral. 

(Ac. n
o
 4246, de 24.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Uso da máquina administrativa. Art. 299 do Código Eleitoral. Inexistência. Abuso do poder econômico. 

Descaracterização. [...]” NE: Utilização de aparelho celular, de propriedade de Prefeitura, em benefício de esposa de prefeito, candidata a 

deputada estadual. “[...] não obstante aponte indício de que a linha telefônica teria sido utilizada irregularmente pela candidata, em ofensa ao art. 
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73, inciso I, da Lei n
o
 9.504/97, o documento [...] não constitui prova suficiente da conduta vedada, sobretudo inexistindo nos autos elementos 

que possibilitem definir com segurança a vinculação do uso do telefone à campanha eleitoral.” 

(Ac. n
o
 631, de 24.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Representação. Condutas vedadas – incisos I e VI, b, do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Hipóteses não caracterizadas. [...]” NE: 

Descaracterização de conduta vedada, de propaganda eleitoral e, por conseqüência, do uso de bem público em favor de prefeito, candidato à 

reeleição, que em reunião promovida para cerca de 60 eleitores, utilizou-se de um computador e de um projetor de multimídia da Prefeitura para 

passar slides com a demonstração de obras, serviços e dados comparativos de sua gestão com o governo anterior, cuja titular era sua atual 

adversária na disputa eleitoral, sem pedidos de votos ou menção a futuras eleições. Ficou descaracterizada também a propaganda institucional no 

período vedado, por se tratar de mera reunião para prestação de contas do prefeito. 

(Ac. n
o
 5.272, de 12.5.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso especial. Representação. Objetivo. Cassação. Registro. Candidato. Alegação. Utilização. Bem público. União. Administração. Exército. 

Realização. Showmício. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. Improcedência. 1. O local da realização do evento em questão é área de 

uso compartilhado com a comunidade, onde, inclusive, ocorreu a festa do Peão de Boiadeiro, não caracterizando, a sua cessão, nenhum 

favorecimento por agente público ou instituição a determinado candidato, em desfavor dos demais. 2. Registre-se, ainda, que referido espaço 

poderia ter sido utilizado por qualquer candidato, observadas as formalidades de praxe, o que, em si, já retira da cessão o caráter de privilégio e 

desequilíbrio de forças entre os partícipes do certame eleitoral. 3. Recurso provido para o fim de se julgar improcedente a representação”. 

(Ac. n
o
 24865, de 9.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Embargos de declaração. Recebidos como agravo regimental, agravo de instrumento. Recurso especial. Provido. Mantido um dos fundamentos 

da decisão agravada. Negado provimento.” NE: Alegação de cessão proibida de bens públicos para festa de lançamento de candidatura. “Ora, se 

o uso do clube [Clube Recreativo Municipal] é aberto ao público por meio de solicitação formal e pagamento de taxa, e, no caso, foram 

cumpridas as formalidades, não encontro aí violação a norma”. “É de se concluir que a sua cessão para a coligação recorrente, desde que em 

igualdade de condições para com os terceiros, não traz a presunção de desequilíbrio entre candidatos”. 

(Ac. n
o
 5.135, de 2.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Provas incontestes. Ausência. Função administrativa. Exercício regular. Preceitos legais. Violação. 

Ausência. Provimento negado. A participação em evento público, no exercício da função administrativa, por si só, não caracteriza „inauguração 

de obra pública‟. Ausentes provas incontestes da utilização da máquina administrativa com finalidade eleitoreira, nega-se provimento ao recurso 
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contra expedição do diploma.” NE: Alegação, não comprovada, de utilização de um helicóptero e de um servidor público (piloto) em campanha 

eleitoral. “[...] Não se pode excluir, no ponto, a possibilidade de tais documentos – se efetivamente demonstrativos do uso daquela aeronave –, 

referirem-se a deslocamentos de servidores do estado. Nesse caso, não haveria nenhum impedimento legal, caso se tratasse dos servidores que 

prestam segurança e atendimento pessoal ao governador, nas suas saídas em missão oficial, a teor do disposto no art. 37, § 4
o
, da Res.-TSE 

n
o
 20.988/2002. [...]” 

(Ac. n
o
 608, de 25.5.2004, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Recurso especial. Representação com base nos arts. 41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97. [...] A vedação a que se refere o inciso I do art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97 não diz, apenas, com as coisas móveis ou imóveis, como veículos, casas e repartições públicas. A interdição está relacionada ao uso e 

à cessão de todos os bens patrimoniais indisponíveis ou disponíveis – bens do patrimônio administrativo – os quais, „pelo estabelecimento da 

dominialidade pública‟, estão submetidos à relação de administração – direta e indireta, da União, estados, Distrito Federal, territórios e 

municípios. Para evitar a desigualdade, veda-se a cessão e o uso dos bens do patrimônio público, cuja finalidade de utilização, por sua natureza, é 

dada pela impessoalidade. Recurso conhecido como ordinário a que se nega provimento. Medida Cautelar n
o
 1.264 prejudicada.” 

(Ac. n
o
 21120, de 17.6.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Eleições de 1998. Governador e vice-governador. Abuso de poder econômico, corrupção e fraude. 

Distribuição de títulos de domínio a ocupantes de lotes. Não-caracterização em face da prova coligida. Potencialidade para repercutir no 

resultado das eleições. Não-ocorrência. Fato isolado que não evidencia, por si só, a existência de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, 

tampouco a potencialidade necessária para influir no resultado das eleições. Recurso ordinário tido por prejudicado, em parte, e desprovido no 

restante.” NE: O Tribunal julgou impertinente a invocação do art. 73, inc. I e IV, da Lei n
o
9.504/97, ao fundamento de que “O governador, então 

candidato à reeleição, não patrocinou a venda de bens pertencentes ao estado, mas sim, como acentuado, fez a entrega de títulos de domínio a 

ocupantes de lotes, em área especificamente destinada àquele fim. Tampouco realizou a distribuição de bens e serviços de natureza social. [...]” 

(Ac. n
o
 502, de 4.6.2002, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Representação. Mensagem eletrônica com conteúdo eleitoral. Veiculação. Intranet de Prefeitura. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. 

Caracterização. 1. Hipótese em que a Corte Regional entendeu caracterizada a conduta vedada a que se refere o art. 73, I, da Lei das Eleições, por 

uso de bem público em benefício de candidato, imputando a responsabilidade ao recorrente. Reexame de matéria fática. Impossibilidade. 2. Para 

a configuração das hipóteses enumeradas no citado art. 73 não se exige a potencialidade da conduta, mas a mera prática dos atos proibidos. 3. 

Não obstante, a conduta apurada pode vir a ser considerada abuso do poder de autoridade, apurável por meio de investigação judicial prevista no 

art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90, quando então haverá de ser verificada a potencialidade de os fatos influenciarem o pleito. 4. Não há que se 
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falar em violação do sigilo de correspondência, com ofensa ao art. 5
o
, XII, da Constituição da República, quando a mensagem eletrônica 

veiculada não tem caráter sigiloso, caracterizando verdadeira carta circular. Recurso especial não conhecido.” 

(Ac. n
o
 21151, de 27.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Suspensão de liminar. Decisão proferida em ação cautelar preparatória de investigação judicial eleitoral que submete a movimentação financeira 

do estado à prévia autorização da Justiça Eleitoral. Suspensão deferida.” 

(Ac. n
o
 33, de 18.10.2002, rel. Min. Nelson Jobim.) 

  

“[...] Alegação de ofensa aos arts. 73, I, § 5
o
, e 74 da Lei n

o
 9.504/97. Inocorrência. Dissídio jurisprudencial. Não caracterizado. Hipóteses 

relacionadas a atos de agentes públicos ou agentes públicos e candidatos. Utilização de símbolos de administração de candidato em período não 

imediatamente anterior ao pleito. Não-incidência de proibição de condutas vedadas. [...]” NE: “A prefeita eleita, por ter exercido seu primeiro 

mandato no quadriênio 1993-1996, utilizou-se do mesmo símbolo, daquele mandato, para se beneficiar na campanha municipal de 2000, 

veiculando propaganda eleitoral de forma ostensiva e com o intuito de transmitir a idéia de continuidade administrativa.” 

(Ac. n
o
 19538, de 27.11.2001, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, I e II, da Lei n
o
 9.504/97. Asfaltamento de área para realização de comício. Representação julgada após a eleição. 

Possibilidade de cassação de diploma – § 5
o
 do art. 73 da mesma lei. Recurso de Ministério Público conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 19417, de 23.8.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso especial. Investigação judicial. Lei Complementar n
o
 64/90. Uso indevido do poder de autoridade. Potencialidade da conduta vedada e 

conseqüente repercussão no pleito. Nulidade do processo por cerceamento de defesa. Inexistência. I – Preliminares: 1. Nulidade do processo em 

razão do indeferimento do pedido de dilação do prazo para apresentação das razões finais. Matéria preclusa, por não haver interposição de 

recurso em tempo hábil contra a decisão. 2. Juntada do relatório do corregedor antes da inclusão do processo em pauta. Observância do disposto 

no art. 22, incisos XI e XIII, da LC n
o
 64/90, para possibilitar ao procurador regional eleitoral emissão de parecer a respeito do tema. Ausência de 

prejuízo à defesa. Nulidade. Não-ocorrência. 3. Rejeição dos embargos de declaração, por serem inexistentes os vícios apontados. Pressupostos 

de conhecimento observados. Nulidade. Alegação insubsistente. II – Investigação judicial. Uso indevido do poder de autoridade. Potencialidade 

da prática da conduta vedada e conseqüente repercussão no pleito. Decisão em harmonia com conjunto probatório. Recurso desprovido.” NE: O 

objeto da investigação foi a utilização de empresa pública municipal e dos serviços de servidor estadual, em benefício de campanha eleitoral. “A 

representação foi oferecida pelo Ministério Público, tendo em vista o descumprimento das disposições normativas insertas no art. 73, I e III, da 

Lei n
o
 9.504/97, que prevê expressamente, no art. 96 e seguintes, o rito processual para a apuração da infração, bem como a penalidade a ser 
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imposta, consignada no § 4
o
 do mencionado art. 73. Todavia, o representante requereu, na inicial, a observância dos procedimentos e das sanções 

previstas na LC n
o
 64/90, no que foi atendido pela instância ordinária, com a anuência do recorrente, que em nenhum momento processual argüiu 

a matéria. Assim, embora questionáveis o rito procedimental sugerido e a sanção aplicada, a matéria não foi suscitada, nem mesmo nas razões do 

recurso especial interposto, restando absolutamente preclusa. Ademais, a Lei n
o
 9.840/99, conferindo nova redação ao § 5

o
 do art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97, impõe a pena de cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado pelas práticas ilícitas previstas nos incisos I e III do 

art. 73, o que é o caso dos autos.” 

(Ac. n
o
 16.003, de 1

o
.8.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) 

  

“[...] Uso de bem pertencente a administração indireta estadual em benefício de candidato. Não-ocorrência. 1. É vedado, sob pena de multa, o uso 

de bens pertencentes a União, aos estados, aos municípios e às entidades compreendidas nas respectivas administrações indiretas, em benefício 

de partido, coligação ou candidato. 2. A imposição da penalidade, entretanto, pressupõe a utilização irregular de bem público em favor de 

candidato previamente escolhido em convenção partidária. Fato caracterizado. [...]” NE: O representado, ministro de Estado, viajou com o 

objetivo de comparecer a solenidades oficiais, todavia o TRE entendeu que, apesar dessas solenidades, não podia aproveitar a viagem para, 

também, participar de encontro promovido pelo partido político a que se encontra filiado. 

(Ac. n
o
 16.122, de 4.11.99, rel. Min. Maurício Corrêa.) 

 

Veículo 
 

“[...]. 1. A utilização de veículos que se encontram a serviço da prefeitura do município para ostentar propaganda eleitoral de candidato configura 

a conduta vedada pelo art. 73, inciso IV, da Lei  nº 9.504/97. 2. A gravidade da conduta vedada determina a aplicação da sanção. [...]” 

(Ac. de 23.3.2010 no REspe nº 35702, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] 4. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/97. Uso de automóvel pertencente à prefeitura municipal. Distribuição de 40 (quarenta) 

camisetas alusivas à campanha de candidatos. Apreensão do veículo antes da efetivação da conduta. Ilegalidade não caracterizada. A utilização 

de veículo público para promover a campanha de candidatos não configura infração ao art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, se a distribuição do material 

publicitário, em número reduzido e insuficiente para influir nas eleições, não se concretiza [...]” 

(Ac. de 19.6.2008 no AgRgREspe nº 27197, rel. Min. Joaquim Barbosa.) 

  

“[...] O uso de transporte oficial para atos de campanha é permitido ao presidente da República e candidato à reeleição, devendo os valores gastos 

serem ressarcidos nos dez dias úteis posteriores à realização do primeiro ou do segundo turno, se houver, do pleito, sob pena de aplicação aos 
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infratores de multa correspondente ao dobro do valor das despesas, nos termos dos arts. 73, § 2
o
, e 76, caput, §§ 2

o
 e 4

o
, da Lei das Eleições. 

[...]” NE: “Também não se vislumbra a apontada „promiscuidade entre o público e o privado‟ com relação ao sítio eletrônico do PT com link para 

a página eletrônica da Presidência da República, uma vez que no mencionado endereço eletrônico o boletim „em questão‟ contém mensagem 

dando conta de sua suspensão durante o período eleitoral e não há nos autos prova da existência de qualquer irregularidade.” 

(Ac. de 7.11.2006 na Rp n
o
 1033, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Provas incontestes. Ausência. Função administrativa. Exercício regular. Preceitos legais. Violação. 

Ausência. Provimento negado. A participação em evento público, no exercício da função administrativa, por si só, não caracteriza „inauguração 

de obra pública‟. Ausentes provas incontestes da utilização da máquina administrativa com finalidade eleitoreira, nega-se provimento ao recurso 

contra expedição do diploma.” NE: Alegação, não comprovada, de utilização de um helicóptero e de um servidor público (piloto) em campanha 

eleitoral. “[...] Não se pode excluir, no ponto, a possibilidade de tais documentos – se efetivamente demonstrativos do uso daquela aeronave –, 

referirem-se a deslocamentos de servidores do estado. Nesse caso, não haveria nenhum impedimento legal, caso se tratasse dos servidores que 

prestam segurança e atendimento pessoal ao governador, nas suas saídas em missão oficial, a teor do disposto no art. 37, § 4
o
, da Res.-TSE 

n
o
 20.988/2002. [...]” 

(Ac. de 25.5.2004 no RCED nº 608, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“[...]. Tendo em vista a circunstância de jamais os réus terem reconhecido a procedência do pedido, nos termos do art. 269, II, do CPC, não 

ocorre, na espécie, a aventada confissão expressa. No mérito, não merece acolhida o recurso, por não existir, in casu, prova inconcussa, cabal, de 

que os representados tenham incorrido nas vedações constantes do art. 73, I a III, da Lei n
o
 9.504/97. Recurso ordinário ao qual se nega 

provimento.” NE: Acusação de ter o governador utilizado servidores públicos e aeronaves do estado em favor do seu candidato à sucessão e do 

candidato a deputado federal. 

(Ac. de 30.10.2003 no REspe n
o 

21289, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. Uso de veículo. Polícia Militar. Caráter eventual. Conduta atípica. Cassação de registro. 

Representação. Art. 96 da Lei n
o
 9.504/97. Possibilidade. 1. A melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 é aquela no sentido 

de que a cessão ou o uso de bens públicos móveis e imóveis em benefício de candidato ou partido ocorra de forma evidente e intencional. 2. A 

aplicação da penalidade de cassação de registro de candidatura pode decorrer de violação ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, apurada mediante 

representação prevista no art. 96 da mesma lei.” 

(Ac. de 10.5.2001 no Respe n
o 

18900, rel. Min. Fernando Neves.) 
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“Crime eleitoral. Denúncia. Atipicidade. A cessão ou uso de veículo da administração, em benefício de candidato, não foram erigidos como 

crime, pela Lei das Eleições, configurando apenas condutas vedadas aos agentes públicos, sujeitas a pena de multa. Decisão que se confirma, 

pois o fato descrito na denúncia não constitui crime.” 

(Ac. de 24.8.2000 no REspe n
o 

16239, rel. Min. Garcia Vieira.) 

  

“[...] Conduta vedada. Lei no 9.504/97, art. 73, I, § 7o. Improbidade administrativa. Lei no 8.429/92. Incompetência da Justiça Eleitoral. 

Supressão de instância. Não-ocorrência. 1. A Lei no 9.504/97, art. 73, I, § 7o, sujeita as condutas ali vedadas ao agente público às cominações da 

Lei no 8.429/92, por ato de improbidade administrativa. 2. Todavia, não é possível a aplicação dessas sanções pela Justiça Eleitoral, quanto 

menos através do rito sumário da representação. [...]” NE: Utilização de ônibus da Polícia Militar do estado na locomoção de cabos eleitorais, 

tendo a Corte Regional determinado o processamento da causa, nos termos da Lei no 9.504/97, art. 96. A sanção prevista nessa lei é a suspensão 

da conduta vedada e pagamento de multa. “A competência para apreciar os fatos sob a ótica da improbidade, com a aplicação das sanções 

previstas na Lei no 8.429/92, é da Justiça Comum.” 

(Ac. de 17.6.99 no REspe nº 15840, rel. Min. Edson Vidigal.) 

 

“Conduta vedada. Uso de serviço de transporte. Senador da República que se utiliza de carro oficial para ir ao estúdio de gravação de programa 

eleitoral de candidato, não pratica a conduta vedada pelo art. 73, inciso I, da Lei n
o
 9.504, de 1997. A utilização do transporte oficial não implica, 

na espécie, em beneficio para o candidato.” 

(Ac. de 2.9.98 no RO n
o 

94, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“A disposição do § 7
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504, de 1997, acrescenta novas hipóteses de improbidade administrativa, mas não permite que tal 

prática possa ser apurada e punida pela Justiça Eleitoral [...]. 3. Não caracteriza abuso de poder ou infringência ao art. 73, incisos I e III, da Lei 

n
o
 9.504, de 1997, o uso de transporte oficial e a preparação de viagem do presidente da República, candidato a reeleição, por servidores públicos 

não licenciados, quando essa atividade é inerente as funções oficiais que exercem e eles não participam de outras, de natureza eleitoral.” 

(Ac. de 12.8.98 no RRP n
o 

56, rel. Min. Fernando Neves.) 
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Constitucionalidade do art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97 
 

Generalidades 
 

“Recurso especial. Conduta vedada. Publicidade institucional em período vedado. Configuração. [...] 3. O § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 não 

configura hipótese de inelegibilidade. Razão pela qual não há que se falar em sua inconstitucionalidade. [...]” 

(Ac. de 31.5.2007 no REspe n
o
 25.745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

“[...] Conduta vedada. Remessa de propaganda eleitoral pela Câmara de Vereadores. Art. 73, II, da Lei n
o
9.504/97. [...]” NE: Trecho da decisão 

agravada: “Quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei n
o
 9.504/97, por esta não poder criar novas modalidades de inelegibilidade, vale 

invocar a impertubável jurisprudência do TSE, no sentido de que as sanções de cassação de registro ou de diploma não caracterizam formas de 

inelegibilidade [...]” 

(Ac. de 6.3.2007 no AgRgREspe n
o
 25.770, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“[...] Violação aos arts. 14, § 9
o
, da Constituição Federal, 15 e 22 da Lei Complementar n

o
 64/90. Inconstitucionalidade do § 5

o
 do art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97. [...] O § 5

o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 não contém hipótese de inelegibilidade. Inconstitucionalidade não configurada. Precedentes. 

Art. 15 da Lei Complementar n
o
64/90. [...]” 

(Ac. de 28.4.2005 no REspe n
o
 25.117, rel. Min. Luiz Carlos Madeira;no mesmo sentido o Ac. de 1

o
.6.2006 no REspe n

o
 25.614, rel. Min. Cesar 

Asfor Rocha.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Período vedado. [...] Inconstitucionalidade. Afastada. Aplicação de multa e cassação do registro de candidatura. 

[...] I – A penalidade de cassação de registro ou de diploma prevista no § 5
o
do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 não constitui hipótese de inelegibilidade. 

Precedente. [...]” NE: “[...] assiste razão à recorrente quando afirma ser constitucional o § 5
o
 do art. 73 da Lei das Eleições. Esta Corte já se 

manifestou no Respe n
o
 19.644/SE, rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 14.2.2003, no tocante à constitucionalidade do art. 41-A da Lei n

o
 9.504/97 

– introduzido também pela Lei n
o
 9.840/99 – cuja pena é a cassação do registro ou do diploma. Igualmente, a penalidade de cassação de registro 

ou de diploma previsto no § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97, pelos mesmos fundamentos, não gera inelegibilidade.” 

(Ac. n
o
 24.739, de 28.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 
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Distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social – Uso promocional 
 

Generalidades 
 

"Eleições 2012. Preliminar. Litisconsorte passivo necessário. Rejeitada. Mérito conduta vedada. Reexame de fatos. [...] 4. No caso dos autos, o 

Tribunal de origem afastou a incidência dos dispositivos contidos no art. 73 da Lei nº 9.504/97 com base na apreciação do conjunto probatório 

dos autos e concluiu ter restado comprovado que: (i) o programa social já se encontrava em plena execução orçamentária no exercício anterior ao 

da eleição; e (ii) a adesão do Município se deu dentro dos moldes e prazos previstos pelas normas de regência [...]. 6. Voto-vista convergente em 

razão das peculiaridades do caso concreto, máxime o fato de o atraso na execução do programa social ter sido, em parte, aparentemente 

ocasionado pela empresa fornecedora dos bens. Destacado, porém, que: „se o objetivo precípuo da norma é garantir a igualdade entre os 

candidatos, entendo que seria mais consentâneo com o objetivo almejado pela norma do caput do art. 73, § 10, da Lei das Eleições permitir a 

continuação no ano eleitoral somente de programas sociais em que se verificasse, além da observância dos requisitos legais, a descaracterização 

do intento de obtenção de vantagem ilícita (animus lucri faciendi). Execuções orçamentárias tardias, atrasos na liquidação da despesa e eventuais 

atos que atentem contra a lisura eleitoral, ainda que realizados nos limites definidos pela lei, podem e devem ser objeto de análise sob a 

perspectiva do abuso de poder político ou de eventual conduta vedada definida no art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997‟. Recurso especial 

conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido." 

(Ac de 17.3.2016 no REspe nº 1514, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Prefeito e vice. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Litisconsórcio passivo necessário. 

Inexistência. 1. Para os fins do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, há que se distinguir as situações em que o agente público que executa a conduta 

vedada atua com independência em relação ao candidato beneficiário, fazendo-se obrigatória a formação do litisconsórcio, e aquelas em que ele 

atua como simples mandatário, nas quais o litisconsórcio não é indispensável à validade do processo. 2. Na espécie, não existe litisconsórcio 

passivo necessário entre os agravantes chefes do Poder Executivo de Três Barras do Paraná/PR, candidatos à reeleição no pleito de 2012 e a 

secretária municipal de ação social que distribuiu o material de construção a eleitores no ano eleitoral, pois ela praticou a conduta na condição de 

mandatária daqueles. [...]” 

(Ac. de 3.9.2014 no AgR-REspe nº 31108, rel. Min. Otávio De Noronha.) 

  

"[...] Bens imóveis - Distribuição. Exceto em casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e 

já em execução orçamentária no exercício anterior, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, por parte da administração 

pública, no ano da eleição. [...]" 
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(Ac. de 13.3.2014 no REspe nº 36045, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...]. Eleição 2010. Representação. Conduta vedada. Execução. Programa social. Ano eleitoral. Aplicação. Multa. Patamar mínimo. Cassação. 

Diploma. Princípio da proporcionalidade. Desprovido. 1. A assinatura de convênio e o repasse de recursos públicos a entidade assistencial 

presidida por parente de candidato não caracteriza, por si só, infração às normas previstas no art. 73, §§ 10 e 11, da Lei nº 9.504/97. 2. A 

realização de gastos ínfimos no mês de janeiro de ano eleitoral não justifica a cassação do diploma do agravado. Tal penalidade incide apenas na 

hipótese de ilícitos graves, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. [...]” 

(Ac. de 9.5.2013 no AgR-RO nº 505393, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

“Representação. Conduta vedada. - Para a configuração da conduta vedada prevista no citado inciso IV do art. 73 - distribuição gratuita de bens e 

serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público -, é necessário demonstrar o caráter eleitoreiro ou o uso promocional 

em favor de candidato, partido político ou coligação. [...]” 

(Ac. de 18.9.2012 no AgR-REspe nº 5427532, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“[...] Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Programa social. Cestas básicas. Autorização em lei e execução orçamentária no exercício anterior. 

Aumento do benefício. Conduta vedada não configurada. 1. A continuação de programa social instituído e executado no ano anterior ao eleitoral 

não constitui conduta vedada, de acordo com a ressalva prevista no art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/97. 2. Consta do v. acórdão recorrido que o 

"Programa de Reforço Alimentar à Família Carente" foi instituído e implementado no Município de Santa Cecília/SC em 2007, por meio da Lei 

Municipal nº 1.446, de 15 de março de 2007, de acordo com previsão em lei orçamentária de 2006. Em 19 de dezembro de 2007, a Lei Municipal 

nº 1.487 ampliou o referido programa social, aumentando o número de cestas básicas distribuídas de 500 (quinhentas) para 761 (setecentas e 

sessenta e uma). 3. No caso, a distribuição de cestas básicas em 2008 representou apenas a continuidade de política pública que já vinha sendo 

executada pelo município desde 2007. Além disso, o incremento do benefício (de 500 para 761 cestas básicas) não foi abusivo, razão pela qual 

não houve ofensa à norma do art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 1º.3.2011 no AgR-REspe nº 997906551, rel. Min. Aldir Passarinho Junior.) 

 

“Conduta vedada - cafés e lanches em reuniões com eleitores - alcance do § 6º do artigo 39 da Lei n° 9.504/1997. O preceito do § 6º do artigo 39 

da Lei nº 9.504/1997 não alcança o fornecimento de pequeno lanche - café da manhã e caldos - em reunião de cidadãos, visando a sensibilizá-los 

quanto a candidaturas.” 

(Ac. de 28.10.2010 no RO nº 1859, rel. Min. Marco Aurélio.) 
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“Representação. Conduta vedada. Art. 73, VI, b e § 10, da Lei nº 9.504/97. [...]. 3. Ainda que a distribuição de bens não tenha caráter eleitoreiro, 

incide o § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, visto que ficou provada a distribuição gratuita de bens sem que se pudesse enquadrar tal entrega de 

benesses na exceção prevista no dispositivo legal. [...].” 

(Ac. de 19.8.2010 no AgR-AI nº 12165, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Investigação judicial. Abuso de poder. Uso indevido dos meios de comunicação social. Condutas vedadas. [...] 4. Mesmo que a distribuição de 

bens não tenha caráter eleitoreiro, incide o § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, visto que ficou provada a distribuição gratuita de bens sem que se 

pudesse enquadrar tal entrega de benesses na exceção prevista no dispositivo legal. [...].” 

(Ac. de 29.4.2010 no AgR-REspe nº 35.590, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Abuso de poder político. Distribuição de brindes. Comemoração do dia das mães. Ausência de prova do intuito eleitoral do evento. Jornal. 

Realizações do governo. Tratores e insumos agrícolas. Continuidade de programa social. Aula magna. Inauguração de obra pública. 

Descaracterização. Uso de símbolo. Competência. Comparecimento pessoal. Entrega de títulos fundiários. Ato de governo. Vale solidariedade. 

Programa do governo anterior. Entrega em dobro não comprovada. Conduta vedada. Servidor público ou agente público. Estagiários. 

Contratação. [...]. 4. A publicidade através de mídia escrita deve ostentar potencialidade lesiva para caracterizar o abuso a que alude o art. 74 da 

Lei 9.504/97. 5. Não há ilicitude na continuidade de programa de incentivo agrícola iniciado antes do embate eleitoral. 6. Os atos próprios de 

governo não são vedados ao candidato à reeleição. 7. O ato de proferir aula magna não se confunde com inauguração de obra pública. 8. O 

alegado maltrato ao princípio da impessoalidade em vista da utilização de símbolo de governo não constitui matéria eleitoral, devendo ser a 

questão levada ao conhecimento da Justiça Comum. [...]. 9. A continuidade de programa social iniciado no governo anterior não encontra óbice 

na legislação eleitoral, não restando comprovadas, ademais, a alegação de pagamento em dobro do benefício às vésperas da eleição. 10. Ainda 

que se admita interpretação ampliativa do disposto no art. 73, V, da Lei 9.504/97 é necessário, ao menos, vínculo direto com a Administração. 

11. Não comprovada a ligação entre as contratações e a campanha eleitoral, eventuais irregularidades devem ser apuradas em outras instâncias. 

12. Recurso ordinário desprovido.” 

(Ac. de 16.12.2009 no RO nº 2.233, rel. Min. Fernando Gonçalves.) 

  

“[...] Conduta vedada a agentes públicos em campanha. Parcial provimento. [...] 3.   Quanto à aventada violação ao art. 73, IV, da  Lei nº 

9.504/97, reconsidero a decisão monocrática apenas para conhecer do recurso especial no ponto. [...] Na espécie, o Regional verificou a "exata 

subsunção" (fl. 303) do fato à norma. Isso significa que, na ótica do e. TRE/PI, houve o uso promocional do programa social de distribuição 

gratuita de carteiras de motoristas em favor do Governador, candidato à reeleição. [...] 4.  Desde o pleito de 2006, o comando do art. 73, § 10, da 

Lei nº 9.504/97, introduzido pela Lei nº 11.300/2006, proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração 
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pública, no ano em que se realizar eleição. Uma das exceções é o caso de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 

exercício anterior. Na hipótese dos autos, o programa social, embora autorizado em lei, não estava em execução orçamentária desde ano anterior 

(2005). A suspensão de sua execução deveria ser imediata, a partir da introdução do mencionado § 10 da Lei nº 9.504/97, o que não ocorreu na 

espécie. [...]” 

(Ac. de 15.10.2009 no ARESPE nº 28.433, rel. Min. Felix Fischer.) 

  

“Investigação judicial. Conduta vedada e abuso de poder. 1.   A distribuição gratuita de jornal contendo publicidade supostamente institucional 

não configura o ilícito previsto no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, uma vez que não se trata de bem ou serviço de caráter social. [...]” 

(Ac. de 15.9.2009 no AgR-REspe nº 35.316, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

“[...] Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Dois núcleos de incidência. Distribuição de bens e serviços. [...] 1. A conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei 

n
o
 9.504/97, possui dois núcleos distintos de incidência: distribuição gratuita de bens públicos e distribuição gratuita de serviços de caráter social. 

2. In casu, a conduta foi tipificada pelo TRE/BA apenas em relação a bem público, razão pela qual o aresto ora embargado considerou não 

prequestionado o tema „distribuição de serviços de caráter social‟. [...]” 

(Ac. de 20.9.2007 nos EDclREspe n
o
 28.158, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Aproveitamento eleitoral da conduta. Art. 73, IV, da lei n
o
 9.504/97. Configuração. [...] 3. A irresignação sobre a qualificação jurídica dada 

ao fato de que a gratuidade do ingresso para a final do campeonato municipal de futebol não configura distribuição de bens e serviços de caráter 

social, custeados pelo poder público, somente foi argüida em sede de recurso especial eleitoral, olvidando os recorrentes em suscitá-la nos 

embargos de declaração, opostos às fls. 816-824. [...] 4. Da análise probatória, correto o acórdão regional ao entender configurado o 

aproveitamento eleitoral da conduta, concluindo pela sua subsunção ao art. 73, IV, da Lei n
o
9.504/97. [...]” 

(Ac. de 19.6.2007 no REspe n
o
 28.158, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Arts. 73 e 77 da Lei n
o
 9.504/97 e 22 da LC n

o
 64/90. Conduta vedada. Ausência. Preceito legal. Violação. Não-ocorrência. [...] 1. A sanção, 

promulgação e publicação, bem como a regulamentação de lei, não configuram, por si só, uso indevido de materiais e serviços custeados pelo 

poder público. [...]” 

(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg n
o
 6.831, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 4. O comprovado uso de programa habitacional do poder público, por agente público, em período eleitoral, com distribuição gratuita de 

lotes com claro intuito de beneficiar candidato que está apoiando, com pedido expresso de voto, configura abusivo desvio de finalidade do 

mencionado projeto social, caracterizando conduta vedada pelo inciso III do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. [...]” 
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(Ac. de 29.6.2006 no REspe n
o
 25.890, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Conduta vedada (art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97). Não caracterizada. [...] Para a configuração do inc. IV do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97, a 

conduta deve corresponder ao tipo definido previamente. O elemento é fazer ou permitir uso promocional de distribuição gratuita de bens e 

serviços para o candidato, quer dizer, é necessário que se utilize o programa social – bens ou serviços – para dele fazer promoção. [...]” NE: 

Participação de prefeito e vice-prefeito em implementação de programa de distribuição de alimentos intitulado “Pão e leite na minha casa.” 

(Ac. n
o
 25.130, de 18.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Programa habitacional. Doação de lotes. Decisão regional. Condenação. 

Alegação. Julgamento ultra petita. Não-configuração. Cassação. Registro ou diploma. [...] 1. A delimitação da demanda não ocorre em função da 

fundamentação jurídica dada pela parte na inicial, mas sim pelos fatos postos à apreciação do julgador, além do que compete a este a tarefa de 

subsunção desses fatos à norma. 2. Conforme já assentado por esse Tribunal, „os limites do pedido são demarcados pela ratio petendi substancial, 

segundo os fatos imputados à parte‟ (acórdãos n
os

 3.066 e 3.363). [...] 5. Averiguada a necessidade de implementação das providências 

administrativas para adoção de programa social, mostra-se óbvia a necessidade de rapidez por parte do administrador público, em face da 

natureza da situação e ponderando, ainda, o advento das restrições impostas pela Lei Eleitoral, com a proximidade do pleito, não se podendo, 

simplesmente, por meio dessa circunstância, se inferir o intento eleitoral do candidato. 6. Um candidato em campanha normalmente é instado a se 

manifestar sobre determinado programa que implementou ou pretende implementar, sendo assim permitido que se manifeste sobre ele, não 

podendo daí concluir-se o indevido uso promocional a que se refere o art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. 7. Com relação às condutas vedadas, é 

imprescindível que estejam provados todos os elementos descritos na hipótese de incidência do ilícito eleitoral para a imputação das severas 

sanções de cassação de registro ou de diploma. 8. Para a configuração da infração ao art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97 faz-se necessária a efetiva 

distribuição de bens e serviços de caráter social. [...]” 

(Ac. n
o
 5.817, de 16.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Participação. Prefeito. Candidato à reeleição. Campanha de vacinação. Conduta vedada. Não-

subsunção do fato à norma legal. Precedentes. [...] 1. A mera participação do chefe do Poder Executivo Municipal em campanha de utilidade 

pública não configura a conduta vedada a que se refere o art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Há, in casu, ausência de subsunção do fato à norma 

legal. Precedente: Acórdão n
o
 24.963. 2. A intervenção da Justiça Eleitoral há de se fazer com o devido cuidado no que concerne ao tema das 

condutas vedadas, a fim de não se impor, sem prudencial critério, severas restrições ao administrador público no exercício de suas funções. 

[...]” NE: A fixação de faixa, distante dos postos de saúde onde ocorria a vacinação, veiculando texto de natureza eleitoral e com referência à 
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campanha, desde que não custeada pelos cofres públicos, não constitui conduta vedada, posto que qualquer outro candidato poderia ter lançado 

mão de tal propaganda, não se caracterizando o uso promocional da campanha de vacinação. 

(Ac. n
o
 24.989, de 31.5.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

NE: “Não há como se extrair do acórdão regional que o envio do projeto de lei à Câmara Municipal tenha sido divulgado, visando a beneficiar a 

candidatura do recorrido. [...] É vedado o uso promocional do encaminhamento de projeto de lei para a aprovação do Poder Legislativo.” 

(Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. n
o
 24.961, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Não-enquadramento no tipo. Para a incidência do inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições, 

supõe-se que o ato praticado se subsuma na hipótese de „distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados 

pelo poder público‟. As hipóteses de condutas vedadas são de legalidade estrita. [...]” NE: Remessa por vereadores, candidatos a prefeito e 

vereador, de ofício a moradores de determinando conjunto habitacional, comunicando a realização de pavimentação asfáltica no prazo de 15 dias, 

sem referência as eleições, candidaturas ou pedidos de voto. 

(Ac. n
o
 24.864, de 14.12.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] 2. A Lei das Eleições veda „fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita 

de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público‟ (art. 73, IV). Não se exige a interrupção de programas nem 

se inibe a sua instituição. O que se interdita é a utilização em favor de candidato, partido político ou coligação. [...]” 

(Ac. n
o
 21.320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada (art. 73, IV e VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Não configurada. Cassação do registro. Impossibilidade. [...] As 

condutas vedadas julgam-se objetivamente. Vale dizer, comprovada a prática do ato, incide a penalidade. As normas são rígidas. Pouco importa 

se o ato tem potencialidade para afetar o resultado do pleito. Em outras palavras, as chamadas condutas vedadas presumem comprometida a 

igualdade na competição, pela só comprovação da prática do ato. Exige-se, em conseqüência, a prévia descrição do tipo. A conduta deve 

corresponder ao tipo definido previamente. A falta de correspondência entre o ato e a hipótese descrita em lei poderá configurar uso indevido do 

poder de autoridade, que é vedado; não „conduta vedada‟, nos termos da Lei das Eleições. [...]” NE: Convite feito à população, pelo prefeito 

candidato à reeleição, na propaganda eleitoral (horário gratuito), para participar de eventos culturais em comemoração do aniversário do 

município. O TSE decidiu que “[...] houve uso promocional de bem de natureza cultural, posto à disposição de toda a coletividade, não sujeito, 
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portanto, à distribuição. Os bens e serviços de caráter social, objeto da distribuição, supõem como destinatária a população carente, daí porque se 

diz distribuição gratuita. Não vislumbro, pois, que nesse caráter social esteja incluído o lazer.” 

(Ac. n
o
 24.795, de 26.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Eleições 2002. Recurso especial recebido como recurso ordinário. Preliminares de intempestividade e preclusão afastadas. Conduta vedada aos 

agentes públicos. Uso de programas sociais, em proveito de candidato, na propaganda eleitoral. Recurso provido para cassar o diploma de 

governador. Aplicação de multa. Das decisões dos tribunais regionais cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior, quando versarem sobre 

expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais (CE, art. 276, II, a). É vedado aos agentes públicos fazer ou permitir o uso promocional 

de programas sociais custeados pelo poder público.” NE: “[...] O que se vê do processo é uma série de iniciativas do primeiro recorrido, por meio 

de decretos e de mensagens legislativas, inclusive estabelecendo regime de urgência, à produção legislativa de benefícios sociais. Vejam, V. 

Exas., que, perdendo o recorrido as eleições no primeiro turno, alguns atos foram praticados durante o processo do segundo turno. Foram 

estímulos à agricultura, vales-alimentação para policiais, incentivos fiscais, redução do ICMS para combustíveis, remissão de débitos dos 

mutuários de contratos de aquisição da casa própria, que estão suficientemente documentados nos autos. Não se questiona a legalidade desses 

atos, diante do processo legislativo do estado. [...] Não se trata de interromper o programa social, que pode, perfeitamente, continuar o seu curso. 

O que é vedado é valer-se dele para fins eleitorais, em proveito de candidato ou partido, como inquestionavelmente está posto na propaganda 

eleitoral do recorrido. [...]” 

(Ac. n
o
 21.320, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso contra a expedição de diploma. Abuso do poder econômico e político e uso indevido de meio de comunicação social [...] Distribuição 

de cestas básicas a gestantes e lactantes. Remissão de débitos de IPTU. Programas antigos e regulares. Obras e festejos pagos com dinheiro 

público. Especificação. Ausência. Não-comprovação. Desvirtuamento de atos da administração. Não-demonstração. [...] 2. A caracterização de 

abuso do poder político depende da demonstração de que a prática de ato da administração, aparentemente regular, ocorreu de modo a favorecer 

algum candidato, ou com essa intenção, e não em prol da população. [...]” NE: “[...] houve distribuição de propaganda eleitoral em frente ao 

ginásio onde foi realizada a distribuição de cestas básicas por conta de programas sociais, que se demonstrou serem regulares e terem ocorrido ao 

longo de todo o ano. [...] Ou seja, a distribuição de propaganda eleitoral foi feita na rua, e não dentro do prédio em que se realizava o evento. 

Assim, não posso ver, com segurança, a prática da conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei n
o
9.504, de 1997, ou abuso do poder político, para o 

que seria necessário o uso da máquina pública com finalidade eleitoral, o que não restou efetivamente provado. [...]” Quanto à remissão de 

débitos do IPTU, “[...] Verifico, porém, pela prova dos autos, tratar-se de um programa implantado pela Prefeitura, em cumprimento a promessa 

de campanha, havendo lei a amparar a remissão. [...] Além disso, não encontrei nenhuma evidência da utilização deste programa em benefício do 

recorrido nas eleições de 2002. [...]” 
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(Ac. n
o
 642, de 19.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Serviço de cunho social custeado pela Prefeitura Municipal, posto à disposição dos cidadãos. Ampla 

divulgação. Ocorrência da prática vedada, a despeito de seu caráter meramente potencial. Responsabilidade dos candidatos, pela distribuição dos 

impressos, defluente da prova do cabal conhecimento dos fatos. Art. 22, XV, da LC n
o
 64/90. A adoção do rito desse artigo não impede o TRE de 

aplicar a cassação do diploma, prevista no art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97, bem como não causa prejuízo à defesa. Art. 14, § 9

o
, da CF/88. Não 

implica nova hipótese de inelegibilidade prever-se a pena de cassação do diploma no referido art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. [...] A mera 

disposição, aos cidadãos, de serviço de cunho social custeado pela Prefeitura Municipal, por meio de ampla divulgação promovida em prol de 

candidatos a cargos eletivos, importa na violação do art. 73, IV, da Lei das Eleições. [...]” 

(Ac. n
o
 20.353, de 17.6.2003, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Ação de impugnação de mandato eletivo. Eleições de 1998. Governador e vice-governador. Abuso de poder econômico, corrupção e fraude. 

Distribuição de títulos de domínio a ocupantes de lotes. Não-caracterização em face da prova coligida. Potencialidade para repercutir no 

resultado das eleições. Não-ocorrência. Fato isolado que não evidencia, por si só, a existência de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, 

tampouco a potencialidade necessária para influir no resultado das eleições. Recurso ordinário tido por prejudicado, em parte, e desprovido no 

restante.” NE: O Tribunal julgou impertinente a invocação do art. 73, incisos I e IV, da Lei n
o
 9.504/97, ao fundamento de que “O governador, 

então candidato à reeleição, não patrocinou a venda de bens pertencentes ao estado, mas sim, como acentuado, fez a entrega de títulos de domínio 

a ocupantes de lotes, em área especificamente destinada àquele fim. Tampouco realizou a distribuição de bens e serviços de natureza social. [...]” 

(Ac. n
o
 502, de 4.6.2002, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Investigação judicial. [...] Abuso de poder político. Hipótese em que não se verificou o uso promocional de serviços de caráter social em 

benefício de candidato, porque apreendido, no local de instalação das obras, o material de propaganda.” NE: “O uso promocional de bens ou 

serviços, tendentes a afetar a igualdade entre candidatos, na propaganda eleitoral, conduz à aplicação da penalidade prevista no art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97. A mesma conduta pode ensejar, também, a imposição de sanção prevista na Lei de Inelegibilidade, na medida em que venha a 

distorcer a manifestação popular, influindo no resultado do pleito. Daí a possibilidade da deflagração das duas representações pelos mesmos 

fatos, sem que isso implique inépcia de qualquer delas.” O fato: requerimento de deputado estadual ao secretário do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do estado visando a execução de obras consistentes na perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável em alguns 

bairros do município. Na data da instalação dos poços, foi apreendido carro de som juntamente com uma fita cassete contendo propaganda, cuja 

veiculação não ficou provada, situando a questão, portanto, no campo dos atos preparatórios. 

(Ac. n
o
 16.238, de 23.5.2000, rel. Min. Garcia Vieira.) 
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Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
 

Generalidades 
 

"Eleições 2008. Representações eleitorais. Julgamento conjunto. Captação ilícita de sufrágio e conduta vedada (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97). 

Distribuição de cheques-reforma. Decisão regional. Procedência. 1. Ainda que fosse possível afastar os outros elementos considerados pelo 

acórdão regional, a existência de propaganda eleitoral realizada pelo irmão do candidato no momento da distribuição de bens custeados pelo 

Poder Público é motivo suficiente para o enquadramento dos fatos na hipótese do art. 73, IV, da Lei das Eleições. 2. A realização de atos de 

propaganda eleitoral de forma concomitante à distribuição de bens e vantagens custeados pelos cofres públicos, com a presença de familiares e 

integrantes da campanha eleitoral, configura a hipótese de uso promocional proibido pela legislação [...] Recurso especial que se julga 

prejudicado." 

(Ac. de 8.9.2015 no REspe nº 4223285, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

"[...] Conduta vedada. Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Distribuição de bens. Tablets. Programa assistencialista. Não configuração. Continuidade 

de política pública. Abuso de poder político. Desvio de finalidade. Benefício eleitoral. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. 

Impossibilidade. Desprovimento. 1. Na espécie, a distribuição de tablets aos alunos da rede pública de ensino do Município de Vitória do 

Xingu/PA, por meio do denominado programa „escola digital‟, não configurou a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 pelos seguintes 

motivos: a) não se tratou de programa assistencialista, mas de implemento de política pública educacional que já vinha sendo executada desde o 

ano anterior ao pleito. Precedentes. b) os gastos com a manutenção dos serviços públicos não se enquadram na vedação do art. 73, § 10, da Lei 

9.504/97. Precedentes. c) como os tablets foram distribuídos em regime de comodato e somente poderiam ser utilizados pelos alunos durante o 

horário de aula, sendo logo depois restituídos à escola, também fica afastada a tipificação da conduta vedada, pois não houve qualquer benefício 

econômico direto aos estudantes. Precedentes. d) a adoção de critérios técnicos previamente estabelecidos, além da exigência de contrapartidas a 

serem observadas pelos pais e alunos, também descaracterizam a conduta vedada em exame, pois não se configurou o elemento normativo 

segundo o qual „a distribuição de bens, valores ou benefícios‟ deve ocorrer de forma „gratuita‟. Precedentes. (...)" 

(Ac. de 4.8.2015 no REspe nº 55547, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“Consulta. Ministério público eleitoral. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997. Alimentos perecíveis apreendidos em razão de infração legal. 

Perdimento. 1. É possível, em ano de eleição, a realização de doação de pescados ou de produtos perecíveis quando justificada nas situações de 

calamidade pública ou estado de emergência ou, ainda, se destinada a programas sociais com autorização específica em lei e com execução 
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orçamentária já no ano anterior ao pleito. No caso dos programas sociais, deve haver correlação entre o seu objeto e a coleta de alimentos 

perecíveis apreendidos em razão de infração legal. 2. Consulta respondida afirmativamente”. 

(Ac. de 2.6.2015 no Cta nº 5639, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Embargos de declaração. Recurso especial. Decisão monocrática. Recebimento. Agravo regimental. Conduta vedada. Configuração. 1. 

Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente. 2. O uso de 

programa social custeado pelo erário, para fins de promoção de candidatura, caracteriza a conduta vedada do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97. 3. 

Tendo a Corte de origem assentado a utilização promocional e eleitoreira de programa lançado pela Prefeitura de Massapê/CE, não há como 

modificar essa premissa sem incorrer nas restrições impostas pelas Súmulas nos 7/STJ e 279/STF. 4. Embargos de declaração recebidos como 

agravo regimental e, a este, negado provimento. NE: „A leitura do acórdão regional evidencia que o agravante foi sancionado pelo uso 

promocional e eleitoreiro de programa social, conduta tipificada no art. 73, IV, da Lei n° 9.504/97, e não pela distribuição gratuita de bens em 

período vedado, como prevê o § 10 do mesmo dispositivo legal. Não se pode perder de vista, que as referidas normas, conquanto correlatas, 

enunciam condutas distintas, razão pela qual não se confundem. Reitero, assim, que, não sendo o § 10, do art. 73 fundamento da condenação, não 

há como se reconhecer ofensa a tal preceito, à míngua, inclusive, do necessário prequestionamento.‟ 

(Ac. de 12.2.2015 no AgR-REspe nº 19298, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

 

“Ação de investigação judicial eleitoral. Candidatos a prefeito e vice-prefeito. Conduta vedada, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder. 

Decisão regional. Não configuração. Reexame impossibilidade. NE: „Ademais, quanto à configuração da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 

das Eleições, anoto que não procede a alegação de configuração desse ilícito, porquanto, após a análise da prova efetuada pela Corte de origem, 

concluiu-se pela sua improcedência, porque, conforme assinalou a Presidência do TRE/SE, houve „a constatação de que o programa impugnado 

possuía previsão legal e execução orçamentária no ano anterior ao da eleição e de que havia um cadastramento prévio regular para a distribuição 

dos benefícios, em conformidade com a ressalva prevista no §10, do art. 73, da Lei das Eleições‟. 

(Ac. de 7.10.2014 no AgR-AI nº 21284, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. Candidatos a prefeito e vice-prefeito. Eleições de 2012. Conduta vedada. Ofensa ao art. 275 do código 

eleitoral. Não configurada. Preliminares de ilegitimidade recursal e cerceamento de defesa. Rejeitadas. Art. 73, inciso IV e §§ 4º, 5º e 10, da Lei 

nº 9.504/97. Doação gratuita de bens durante o ano eleitoral. Inexistência. Conduta não caracterizada. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, provido [...]. 6. No ano eleitoral, é possível a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, desde que no bojo de programas 

sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. 7. As condutas do art. 73 da Lei nº 9.504/97 se configuram com a 

mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são tendentes a afetar a isonomia entre os candidatos, sendo desnecessário comprovar a 
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potencialidade lesiva. 8. In casu, para concluir se foram perpetradas as condutas vedadas, é imprescindível verificar a ocorrência, ou não, de 

efetiva doação dos lotes no período vedado. 9. A norma local apenas autorizou a distribuição dos lotes, mas a tradição não foi formalizada de 

imediato, pois, para tanto, necessário cumprir diversos requisitos, não havendo notícia de que houve efetiva distribuição gratuita de bens durante 

o ano eleitoral. 10. Não é possível avaliar a gravidade das condutas tendo por esteio a mera presunção de que determinado pronunciamento 

incutiu „no íntimo de cada eleitor‟ a certeza de que receberia um dos imóveis. 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, 

providos.” 

(Ac. de 5.8.2014 no REspe nº 1429, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

“Eleições 2008. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Distribuição de cestas básicas em período eleitoral. 

Impossibilidade de cassação em ação de investigação judicial eleitoral julgada, em primeira instância, após a diplomação. Inelegibilidade. Perda 

superveniente do objeto segundo a norma originária do art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n. 64/1990. Inaplicabilidade da Lei 

Complementar n. 135/2010. Vedação do art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/1997. Programa social sem previsão em lei específica. Conduta vedada 

configurada. Recurso especial parcialmente provido.” 

(Ac. de 14.6.2012 no REspe nº 2971451, rel. Min. Cármen Lúciae no mesmo sentido oAc de 9.3.2010 no Respe nº 35923, rel. Min. Felix 

Fischer.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada a agentes públicos (Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97). Gastos 

ilícitos de recursos de campanha (Art. 30-A da Lei 9.504/97). Abuso do poder econômico e político (Art. 22 da LC 64/90). [...]. 2. A distribuição 

de mochilas, em complementação a programa social de fornecimento de uniformes escolares previsto em lei e em execução orçamentária desde 

2009, também não é apta na espécie à cassação dos registros e à inelegibilidade, sendo suficiente a aplicação de multa. 3. Incidência dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do art. 22, XVI, da LC 64/90, a teor da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. [...]” 

(Ac. de 5.8.2014 no REspe nº 48472, rel. Min. Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Associação esportiva. Sede. Alteração. Distribuição gratuita. Inocorrência. Conduta vedada. Descaracterização. Norma. Direito. Restrição. 

Interpretação restritiva. Captação ilícita de sufrágio. Especial fim de agir. Não ocorrência. [...]. 1. In casu, houve apenas a disponibilização de um 

local público, em substituição ao anteriormente utilizado para prática desportiva, não havendo que se falar na prática de conduta vedada, prevista 

no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, o qual apenas incide quando há „distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios‟. 2. Normas restritivas de 

direitos devem ser interpretadas estritamente, razão pela qual a substituição da sede de associação esportiva, por motivos alheios à vontade da 

Administração Pública e da associação beneficiada, não configura „distribuição gratuita de bens‟. [...].”NE: Trecho do acórdão regional: “[...] A 
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mudança do local em que era praticada a atividade esportiva, já existente, inclusive em período anterior ao pleito, evidencia verdadeiro ato 

gestão, o que não se confundo com a distribuição de bens, conduta vedada.” 

(Ac. de 25.6.2014 no AgR-REspe nº 53283, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

 

“[...]. Conduta vedada. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Senador. Deputado estadual. Repasse. Recursos financeiros. Subvenção social. 

Entidades privadas. Fomento. Turismo. Esporte. Cultura. Contrato administrativo. Contrapartida. Gratuidade. Descaracterização. [...] 2. A 

assinatura de convênios e o repasse de recursos financeiros a entidades privadas para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do 

turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita, previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 24.4.2012 no RO nº 1717231, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Senador. Deputado estadual. Repasse. Recursos financeiros. Entidades públicas e privadas. Fomento. 

Turismo. Esporte. Cultura. Contrato administrativo. Contrapartida. Gratuidade. Descaracterização. Abuso do poder político e econômico. 

Ausência de prova. Desprovimento. [...] 5.  O mero aumento de recursos transferidos em ano eleitoral não é suficiente para a caracterização do 

ilícito, porquanto o proveito eleitoral não se presume, devendo ser aferido mediante prova robusta de que o ato aparentemente irregular fora 

praticado com abuso ou de forma fraudulenta, de modo a favorecer a imagem e o conceito de agentes públicos e impulsionar eventuais 

candidaturas. [...]” NE: Trecho do voto do relator: "Não se pode equiparar a transferência de recursos com vistas ao fomento da cultura, do 

esporte e do turismo à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, sobretudo quando há formalização de contratos que preveem 

contrapartidas por parte dos proponentes, podendo ser financeiras, na forma de bens ou serviços próprios ou sociais" 

(Ac. de 24.4.2012 no RCED nº 43060, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Conduta vedada. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. 1. À falta de previsão em lei específica e de execução orçamentária no ano 

anterior, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, em ano eleitoral, consistente em programa de empréstimo de animais, para fins de 

utilização e reprodução, caracteriza a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 13.12.2011 no RO nº 149655, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“Dívida ativa do Município - benefícios fiscais - ano das eleições. A norma do § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 é obstáculo a ter-se, no ano 

das eleições, o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do Município bem como o encaminhamento à Câmara de Vereadores de 

projeto de lei, no aludido período, objetivando a previsão normativa voltada a favorecer inadimplentes.” 

(Ac. de 20.9.2011 na Cta nº 153169, rel. Min. Marco Aurélio.) 
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“Doação de bens – Poder Público. A teor do § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, é proibida a doação de bens em época de eleições, não 

cabendo distinção quando envolvidos perecíveis.” NE: Pedido de reconsideração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis para realização de doação de bens perecíveis apreendidos em razão do exercício do poder de polícia ambiental. 

(Ac. de 20.9.2011 na Pet nº 100080, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...]. Conduta vedada. Distribuição de benefícios sociais em período vedado. Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Programas sociais não criados por 

lei. 1. A instituição de programa social mediante decreto não atende à ressalva prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. 2. A mera previsão na 

lei orçamentária anual dos recursos destinados a esses programas não tem o condão de legitimar sua criação. [...]” 

(Ac. de 30.6.2011 no AgR-AI nº 116967, rel. Min. Nancy Andrighi.) 

 

“Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. [...]. 2. O Tribunal a quo assentou que o serviço social prestado pelos agravantes à 

população não se enquadra na situação excepcional descrita no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, pois foi utilizado como uso promocional em 

benefício de suas campanhas eleitorais, configurando, na verdade, a conduta vedada prevista no inciso IV do art. 73 da referida lei. [...].” 

(Ac. de 8.2.2011 no AgR-REspe nº 955973845, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Conduta vedada - cafés e lanches em reuniões com eleitores - alcance do § 6º do artigo 39 da Lei n° 9.504/1997. O preceito do § 6º do artigo 39 

da Lei nº 9.504/1997 não alcança o fornecimento de pequeno lanche - café da manhã e caldos - em reunião de cidadãos, visando a sensibilizá-los 

quanto a candidaturas.” 

(Ac. de 28.10.2010 no RO nº 1859, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Art. 73, VI, b e § 10, da Lei nº 9.504/97. [...]. 3. Ainda que a distribuição de bens não tenha caráter eleitoreiro, 

incide o § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, visto que ficou provada a distribuição gratuita de bens sem que se pudesse enquadrar tal entrega de 

benesses na exceção prevista no dispositivo legal. [...].” 

(Ac. de 19.8.2010 no AgR-AI nº 12165, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Doação de bens - Ano eleitoral. A teor do disposto no artigo 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997, é proibida a doação de bens no ano em que se 

realizarem as eleições.” NE: “Então, não há como considerar legítima a possibilidade de o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, integrante da Administração Pública, proceder a doações de bens. O argumento referente à origem e à natureza perecível 

não é suficiente a excepcionar-se a regra proibitiva, fora de previsão dela constante.” 

(Res. nº 23.291, de 1.7.2010, rel. Min. Marco Aurélio.) 
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“Consulta. Banco do Brasil. Projeto Criança Esperança. Apoio e doação. Natureza de processo administrativo. Prioridade constitucional absoluta 

à criança. Dever do Estado. Inexistência de objetivo eleitoral. Possibilidade.” 

(Res. n
o
 22.323, de 3.8.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

 

Efeito da decisão sobre conduta vedada na validade da votação e da eleição 
 

Generalidades 
 

“Governador. Conduta vedada a agente público e abuso do poder político e econômico. [...] Não aplicação do disposto no artigo 224 do Código 

Eleitoral. Eleições disputadas em segundo turno. Cassação dos diplomas do governador e de seu vice. [...] 15. Eleição decidida em segundo 

turno. Cassado o diploma pela prática de atos tipificados como abuso de poder, conduta vedada e captação ilícita de sufrágio, deve ser diplomado 

o candidato que obteve o segundo lugar. Precedente. [...]” 

(Ac. de 3.3.2009 no RCED nº 671, rel. Min. Eros Grau.) 

  

“Eleição majoritária. Nulidade. Nova eleição. Código Eleitoral, art. 224. Candidato que teve seu diploma cassado. Registro para a nova eleição. 

Deferimento. I – A „nova eleição‟ a que se refere o art. 224 do Código Eleitoral não se confunde com aquela de que trata o art. 77, § 3
o
, da 

Constituição Federal. Esta última tem caráter complementar, envolvendo candidatos registrados para o escrutínio do primeiro turno. Já a „nova 

eleição‟ prevista no art. 224 do CE nada tem de complementar (até porque foi declarada nula a eleição que a antecedeu). Em sendo autônoma, ela 

requisita novo registro. II – Nada impede a participação de candidato que deu causa à nulidade da primeira eleição, desde que não esteja 

inelegível, por efeito de lei ou sentença com trânsito em julgado. III – Resolução de TRE não pode criar casos de inelegibilidade.” NE: Diploma 

de prefeito cassado por violação ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Entendimento mais recente é no sentido de impossibilidade da participação, na 

nova eleição, do candidato que deu causa à anulação do primeiro pleito (acórdão de 14.2.2006 no Mandado de Segurança n
o
 3.413). 

(Ac. n
o
 25.127, de 17.5.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] 11. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que o vice-governador está numa relação de subordinação em relação ao governador, 

sendo atingido pela decisão que cassa o registro ou o diploma pela prática de conduta vedada. [...] 13. Nas eleições disputadas em segundo turno 

(CF, art. 77, § 3
o
; Lei n

o
 9.504/97, art. 2

o
, § 1

o
), considera-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Não-incidência, na situação 

posta, da norma do art. 224 do Código Eleitoral. 14. Cassado o diploma de governador de estado, eleito em segundo turno, pela prática de ato 

tipificado como conduta vedada, deve ser diplomado o candidato que obteve o segundo lugar. [...]” 
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 (Ac. nº 21.320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira;no mesmo sentido o Ac. de 17.2.2009 no ERO nº 1.497, rel. Min. Eros Grau.) 

  

NE: “[...] Com todas as vênias, no caso, não há omissão, já que o conteúdo da decisão foi, justamente, o efeito imediato da decisão que cassou o 

mandato do primeiro colocado nas eleições, em virtude da prática de conduta vedada (Lei n
o
 9.504/97, art. 73, § 5

o
). De qualquer sorte, se a 

votação deste excede a 50% dos votos, incide a norma do art. 224 do Código Eleitoral, mas não se dá posse ao segundo colocado. [...]” Ementa 

não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema. 

(Ac. n
o
 1.273, de 28.8.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Nulidade de mais de 50% dos votos em pleito municipal por infração ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Incidência do art. 224 do Código 

Eleitoral. Diplomação indevida dos segundos colocados. Ilegitimidade para o exercício dos cargos. Usurpação configurada. Legitimidade do 

presidente da Câmara de Vereadores reconhecida. Liminar concedida para sustar os efeitos da diplomação.” NE: Diplomas de prefeito e vice-

prefeito foram cassados por violação ao art. 73, inc. IV, e § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. “[...] Para avaliar a situação posta, não se há distinguir as 

ilicitudes do art. 41-A daquelas do art. 73, todos da Lei n
o
 9.504/97, a contar dos preceitos contidos nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral. 

Comprovado: o candidato que teve seu diploma cassado obteve mais de 50% dos votos: proceder-se-á na conformidade com o art. 224 do Código 

Eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 1.273, de 12.6.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira; no mesmo sentido o Ac. n

o
 4.399, de 30.9.2003, da lavra do mesmo relator.) 

  

Execução da decisão 
 

Generalidades 
 

“Medida cautelar. Liminar. Cassação de diploma. Investigação judicial eleitoral. Eleições 2006. Governador. Execução imediata. Necessidade de 

se aguardar a publicação do acórdão. Inconveniência da sucessividade de alterações na superior direção do Poder Executivo. Peculiaridades do 

caso. Liminar deferida. 1. As peculiaridades do caso demonstram que a execução do acórdão proferido pelo TRE/PB deve aguardar o 

julgamento, pelo TSE, de eventual recurso ordinário. 2. É de todo inconveniente a sucessividade de alterações na superior direção do Poder 

Executivo, pelo seu indiscutível efeito instabilizador na condução da máquina administrativa e no próprio quadro psicológico dos eleitores, tudo 

a acarretar descrédito para o Direito e a Justiça Eleitoral. 3. Liminar deferida.” 

(Ac. de 1º.8.2007 na MC n
o
 2.230, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 
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“[...] 2. É possível a execução imediata da decisão no que diz respeito às sanções de cassação de registro ou diploma previstas nos arts. 41-A e 73 

da Lei n
o
 9.504/97, conforme iterativa jurisprudência desta Corte. 3. A sentença que determina a cassação de registro tem efeito ex tunc. [...]” 

(Ac. de 25.5.2006 no RMS n
o
 436, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Medida cautelar. Agravo regimental. Efeito suspensivo. Recurso especial. Circunstância. Superveniência. Fato novo. Relativo. Produção de 

provas. Alteração. Jurisprudência. Sentido. Exigência. Publicação. Acórdão. Possibilidade. Cumprimento. Decisão. TSE. [...] 2. A decisão nos 

agravos regimentais n
os

 1.649 e 1.650, rel. Min. Carlos Velloso, no sentido da necessidade de se aguardar a publicação do acórdão para que se 

execute a decisão prolatada, revela a nova tendência desta Casa. Isso, no entanto, não lhe subtrai a competência para, em cada caso, determinar os 

termos da execução das suas decisões, como firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n
o
 21.320, de 9.11.2004. 

3. Necessidade de se evitar instabilidade no município com sucessivas alterações na administração. 4. Cumprida a execução do julgado, resta 

prejudicado o pedido. [...]” 

(Ac. n
o
 1.722, de 1

o
.12.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: Em questão de ordem, o Tribunal determinou a execução 

imediata do acórdão que deu provimento ao recurso especial. “Observada a jurisprudência da Casa quanto à necessidade de publicação do 

acórdão e de eventuais embargos, entendo que não há mais óbice à execução da decisão que julgou improcedente a representação.” 

(Ac. n
o
 5.817, de 4.10.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Programa habitacional. Doação de lotes. [...] 4. Em relação à condenação 

fundada no art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97 aplica-se a regra do art. 257 do Código Eleitoral, que estabelece que „os recursos eleitorais não terão 

efeito suspensivo‟, resultando, portanto, a imediata execução da decisão. [...]” 

(Ac. n
o
 5.817, de 16.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Petição. Decisão do TSE. Execução. Acórdão. Publicação. Necessidade.” NE: Pedido de execução imediata de acórdão do TSE que cassou 

registro de candidato “em sede de representação por suposta violação ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97”. 

(Ac. n
o
 1.649, de 9.8.2005, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Uso de papel timbrado da Prefeitura. 

Publicidade institucional no período vedado. [...]” NE: Em questão de ordem suscitada pelo relator, o Tribunal determinou a execução imediata 

da decisão. 
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(Ac. n
o
 25.073, de 28.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Caracterização. Incidência do § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97. Para a caracterização de violação ao art. 

73 da Lei n
o
 9.504/97, não se cogita de potencialidade para influir no resultado do pleito. A só prática da conduta vedada estabelece presunção 

objetiva da desigualdade. Leva à cassação do registro ou do diploma. Pode ser executada imediatamente. [...]” NE: Utilização de assessor jurídico 

do município, ocupante de cargo em comissão, em prol de campanha eleitoral e de equipamento de fax da Prefeitura para remessa ao juiz 

eleitoral da comarca de resultado de pesquisa eleitoral. 

(Ac. n
o
 24.862, de 9.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Candidatos. Prefeito e vice-prefeito. Panfletos. Distribuição. Menção. Realizações. Governo. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da 

Lei n
o
 9.504/97. Publicidade institucional. Não-configuração. Ausência. Pagamento. Recursos públicos. Decisão agravada. Execução imediata. 

Possibilidade. [...] 3. Hipótese em que foi determinada a execução imediata da decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial, em 

face da excepcionalidade quanto à indefinição da chefia do Poder Executivo do município, associada ao fato de que, por decisões proferidas neste 

Tribunal em feitos acautelatórios correlatos, não se procedeu à diplomação de nenhum candidato, além do que a matéria do especial não se 

mostrava controvertida. Tal orientação encontra fundamento na jurisprudência desta Casa: Acórdão n
o
 21.320, Embargos de Declaração no 

Recurso Especial n
o
21.320, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, de 9.11.2004; Questão de Ordem no Recurso Especial n

o
 25.016, rel. Min. Peçanha 

Martins, de 22.2.2005. Agravo regimental a que se nega provimento. Medida cautelar e reclamação julgadas prejudicadas.” 

(Ac. n
o
 25.049, de 12.5.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Não-participação do candidato na inauguração. Precedente. Recurso provido para restabelecer a sentença.” NE: 

“Determinou-se a execução imediata da decisão que restabeleceu o registro do candidato, independentemente de publicação, haja vista a 

manifestação do povo nas urnas, tendo sido o candidato eleito por uma grande margem de votos”. 

(Ac. n
o
 25.016, de 22.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Reclamação. Decisão do TSE. Preservação de sua autoridade. Admitir a realização do pleito com a participação de candidato cujo registro foi 

cassado pelo TSE afronta a decisão exarada pela Corte.” NE: “No caso, o TSE cassou o registro de candidatura [...] em representação fundada no 

art. 73 da Lei 9.504/97, regulamentada pela Res.-TSE n
o
 21.610. Aqui não há que se falar em aplicação do art. 15 da LC n

o
 64/90 nem há na 

citada resolução norma que garanta a permanência do nome do candidato na urna.” O TSE concedeu liminar suspendendo o segundo turno com a 

participação do primeiro colocado, que tivera o registro cassado.” 

(Ac. n
o
 359, de 16.12.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 
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“Representação. Investigação judicial. Rito. Lei de Inelegibilidade. Adoção. Possibilidade. Abuso do poder econômico. Conduta vedada. 

Comprovação. Sanções. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Prefeito e vice-prefeito. Decisão. Embargos de declaração. Contradição. Omissão. 

Inexistência. [...] 4. As decisões da Justiça Eleitoral merecem pronta solução e devem, em regra, ser imediatamente cumpridas, sendo os recursos 

eleitorais desprovidos de efeito suspensivo, a teor do art. 257 do Código Eleitoral, preceito que somente pode ser excepcionado em casos cujas 

circunstâncias o justifiquem. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos.” 

(Ac. n
o
 21.316, de 18.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 11. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que o vice-governador está numa relação de subordinação em relação ao governador, 

sendo atingido pela decisão que cassa o registro ou o diploma pela prática de conduta vedada. 12. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral 

determinar os termos da execução das suas decisões. 13. Nas eleições disputadas em segundo turno (CF, art. 77, § 3
o
; Lei n

o
 9.504/97, art. 2

o
, § 

1
o
), considera-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Não-incidência, na situação posta, da norma do art. 224 do Código 

Eleitoral. 14. Cassado o diploma de governador de estado, eleito em segundo turno, pela prática de ato tipificado como conduta vedada, deve ser 

diplomado o candidato que obteve o segundo lugar. [...]” 

(Ac. n
o
 21.320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2000. Representação. Conduta vedada. Propaganda institucional (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Quebra do 

princípio da impessoalidade (art. 74 da Lei n
o
 9.504/97, c.c. o art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal). [...] Para a caracterização de violação ao art. 

73 da Lei n
o
 9.504/97 não se cogita de potencialidade para influir no resultado do pleito. A só prática da conduta vedada estabelece presunção 

objetiva da desigualdade. Leva à cassação do registro ou do diploma. Pode ser executada imediatamente. [...]” 

(Ac. n
o
 21.380, de 29.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Decisão. Efeitos. Proclamação. Eleitos. Anterioridade. Registro. Diploma. Cassação. 1. Nas 

representações fundadas em artigos da Lei n
o
 9.504/97 que prevêem a perda do registro mas não do diploma, a decisão que cassar o registro deve 

ser prolatada até a proclamação dos eleitos, de modo a impedir a diplomação do candidato.” NE: Segundo o relator, a Lei n
o
 9.504/97 sanciona 

algumas condutas (mais graves) com a perda do registro ou do diploma e outras (menos graves) apenas com a perda do registro. Reconhecida a 

conduta mais grave, o candidato é alcançado “em qualquer fase do processo eleitoral, independentemente de interposição de ação de impugnação 

de mandato eletivo e recurso contra a expedição de diploma”. Na hipótese em que apenas o registro é atingido, a decisão deve ser exarada até a 

proclamação dos eleitos, a partir do que não mais poderá atingir automaticamente o diploma do candidato, a não ser por meio de ação de 

impugnação de mandato eletivo ou de recurso contra expedição de diploma. 
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(Ac. n
o
 4.548, de 16.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Mandado de segurança. Indeferimento liminar. Acórdão regional em que se confirmou sentença indeferindo pedido de cumprimento de decisão 

deste Tribunal Superior. Recurso. Ausência. Súmula n
o
 268 do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Teratologia. Ausência.” NE: A pretensão 

do impetrante, 2
o
 colocado na eleição, é a de ser empossado no cargo de prefeito, em face de decisão do TSE que julgou procedente 

representação por conduta vedada prevista no art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. “Remetidos os autos à origem, o juiz eleitoral determinou o 

arquivamento do feito, por entender que „a decisão do e. Tribunal Superior Eleitoral, [...] mostrou-se inócua, já que incapaz de repercutir na 

diplomação e investidura no mandato eletivo do requerido, em razão do momento em que foi proferida‟.” No recurso, o TRE manifestou-se no 

sentido da “existência, nos autos, de manifestação expressa e definitiva do TSE, delimitando as conseqüências de sua decisão em sentido 

contrário às pretensões do recorrente”. 

(Ac. n
o
 3.166, de 11.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso extraordinário eleitoral: carência de efeito suspensivo e conseqüente exeqüibilidade imediata, que ao presidente do TSE é dado 

determinar, ainda quando já interposto o recurso extraordinário.” NE: “[...] agravo regimental contra decisão que determinou a execução imediata 

do acórdão do Tribunal que lhes cassou os mandatos de prefeito e vice-prefeito [...] por conduta vedada aos agentes públicos (Lei n
o
 9.504/97, 

art. 73, IV). [...] o caráter provisório da execução imediata do acórdão não a impossibilita no âmbito da Justiça Eleitoral. Incide o art. 257 do 

Código Eleitoral. As regras de Direito Processual Civil aplicam-se, subsidiariamente, na ausência de regras específicas e se forem compatíveis 

com as regras e princípios de Direito Eleitoral: não é o caso, por óbvio, da caução, contra cautela só adequada às causas de objeto patrimonial.” 

(Ac. n
o
 1.424, de 12.2.2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/ 90. Art. 73, inciso II, § 5

o
, da Lei n

o
9.504/97. Cestas básicas. 

Distribuição. Vales-combustível. Pagamento pela Prefeitura. Eleições. Resultado. Influência. Potencialidade. Abuso do poder econômico. 

Conduta vedada. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. 1. A comprovação da prática das condutas vedadas pelos incisos I, II, III, 

IV e VI do art. 73 da Lei n
o
9.504/97 dá ensejo à cassação do registro ou do diploma, mesmo após a realização das eleições.” NE: “[...] no caso, se 

pediu, na mesma representação, a aplicação do art. 73 da Lei n
o
 9.504 e do art. 22 da LC n

o
 64/90 [...]”. “Dessa forma, julgadas conjuntamente a 

investigação judicial e a representação do art. 96 da Lei n
o
 9.504, a parte da decisão que decretar a inelegibilidade dos candidatos somente terá 

efeito quando transitar em julgado, ao passo que a parte que determinar a cassação do registro ou do diploma terá efeito imediato”. 

(Ac. n
o
 21.316, de 30.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 
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“Reclamação. Descumprimento de decisão deste Tribunal. Acórdão que julgou procedente representação por conduta vedada pelo art. 77 da Lei 

n
o
 9.504/97, sem analisar a questão relativa à diplomação do segundo colocado. Decisão não descumprida. Reclamação indeferida.” NE: 

Alegação de que a decisão do TSE não havia sido executada. 

(Ac. n
o
 219, de 16.9.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

NE: “[...] Com todas as vênias, no caso, não há omissão, já que o conteúdo da decisão foi, justamente, o efeito imediato da decisão que cassou o 

mandato do primeiro colocado nas eleições, em virtude da prática de conduta vedada (Lei n
o
 9.504/97, art. 73, § 5

o
). De qualquer sorte, se a 

votação deste excede a 50% dos votos, incide a norma do art. 224 do Código Eleitoral, mas não se dá posse ao segundo colocado. [...]” Ementa 

não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema. 

(Ac. n
o
 1.273, de 28.8.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Agravo regimental. Pedido de execução imediata de decisão do TSE com fundamento no art. 77 da Lei n
o
9.504/97. Deferimento. Decisão do 

TSE que, ao dar provimento a recurso especial eleitoral, restabelece a sentença proferida em primeira instância. Não tendo os recursos eleitorais 

efeito suspensivo, uma vez provido o recurso especial para restabelecer a sentença, cabe ao juiz eleitoral executá-la como entender de direito. 

Agravo não provido.” 

(Ac. n
o
 19.743, de 19.11.2002, rel. Min. Nelson Jobim.) 

  

“Consulta. Instrução n
o
 55. Registro de candidatura. Art. 56, parágrafo único. Res.-TSE n

o
 20.993. Processos de registro de candidatura. 

Cassação de registro ou de diploma com base nos arts. 41-A, 73 ou 77 da Lei n
o
 9.504/97. 1. O parágrafo único do art. 56 da Res.-TSE n

o
 20.993 

aplica-se somente aos processos de registro de candidatura, não alcançando as decisões proferidas em representação fundada nos arts. 41-A, 73 

ou 77 da Lei n
o
 9.504/97. 2. Na hipótese de representação fundada nos artigos referidos, o prosseguimento da campanha eleitoral é admitido pela 

Justiça Eleitoral para evitar dano irreparável, mas isso se dá por conta e risco do candidato e do partido político que prefira não substituir seu 

candidato, sem nenhuma garantia de sua diplomação.” NE: O parágrafo único do art. 56 da Res. n
o
 20.993, de 26.2.2002, previa o cancelamento 

do registro após o trânsito em julgado da decisão, no caso de o candidato ser considerado inelegível ou ter seu registro cassado. 

(Res. n
o
 21.087, de 2.5.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 
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Inauguração de obra pública 
 

Generalidades 
 

“[...] Conduta vedada ao agente público (Lei das Eleições, art. 77). Candidato. Deputado estadual. Comparecimento à inauguração de obra 

pública. Princípio da proporcionalidade. Incidência. Não configuração do ilícito. Acórdão regional em consonância com jurisprudência deste 

tribunal superior. Decisão mantida. Desprovimento. 1.  O princípio da proporcionalidade aplicado no âmbito do art. 77 da Lei n° 9.504/97 é 

admitido para afastar a configuração do ilícito eleitoral, quando a presença do candidato se dá de forma discreta e sem sua participação ativa no 

evento, porquanto, nessas hipóteses, não se verifica a quebra da igualdade de chances entre os candidatos na disputa eleitoral [...] 2.  In casu, 

consta do aresto regional que a presença da candidata deu-se de forma discreta, sem qualquer destaque ou manifestação perante o reduzido 

número de presentes, não havendo sua participação ativa no evento. Dessa forma, aplica-se ao caso o princípio da proporcionalidade, a fim de 

que seja afastada a caracterização do ilícito eleitoral, ex vi da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior [...]”. 

(Ac. de 9.6.2016 no AgR-REspe nº 126025, rel. Min. Luiz Fux;no mesmo sentido oAc de 3.9.2014 no AgR-REspe n° 47371, red. para o acórdão 

Min. João Otávio de Noronhae oAc de 5.11.2013 no AgR-AI n° 178190, Rel. Min. Henrique Neves.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Prefeito. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos em campanha. Comparecimento a inauguração de obra 

pública. Princípio da proporcionalidade. [...] 1. É incontroverso que o agravante José Bento Leite do Nascimento compareceu a inauguração de 

obra pública no Município de Soledade/PB faltando menos de quinze dias para o pleito, em violação ao art. 77 da Lei 9.504/97. 2. Todavia, deve 

ser aplicado no caso dos autos o princípio da proporcionalidade, notadamente diante da ausência de participação ativa do agravante no referido 

evento, não tendo havido, assim, quebra da igualdade entre os candidatos. [...]” 

(Ac. de 3.9.2014 no AgR-REspe nº 47371, rel. Min. Laurita Vaz, red. designado Min. João Otávio de Noronha.) 

 

“[...]. Conduta vedada. Participação em inauguração de obra pública. Art. 77 da Lei nº 9.504/97. Potencialidade lesiva não demonstrada. 

Equilíbrio do pleito preservado. Princípio da proporcionalidade. Observância. Matéria fática. Impossibilidade de reexame. Súmulas nº 7/STJ e 

279/STF. Precedentes. Agravos regimentais desprovidos.” NE: “[...] este Tribunal já decidiu que o prefeito pode exercer as atividades inerentes 

ao cargo paralelamente às atividades de sua campanha eleitoral e tem afastado a aplicação do art. 77 da Lei n° 9.504/97, quando não há 

comprovação de que o prefeito candidato valeu-se da solenidade para promover sua campanha eleitoral.” 

(Ac. de 16.3.2010 no AgR-REspe nº 34.853, rel. Min. Cármen Lúcia.) 
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“[...] Conduta vedada. Descaracterização. Inauguração de obra pública. Adversário político. Ausência. Potencialidade. Desequilíbrio. Eleição. 1. 

A disciplina relativa às condutas vedadas a agentes públicos em campanha eleitoral visa coibir a utilização da máquina administrativa em 

benefício de partido, coligação ou candidato. 2. No caso em tela, tendo a obra sido inaugurada na gestão de adversário político dos agravados, 

sem que estes auferissem dividendos político-eleitorais com o evento, não incide a sanção prevista no art. 77, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97. 

3. As condutas vedadas devem ser examinadas sob o princípio de proporcionalidade e com base no potencial lesivo ao equilíbrio do pleito. [...]” 

(Ac. de 15.9.2009 no AgR-AI nº 11.173, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] O abuso do poder político requer demonstração de sua prática ter influído no pleito. Não caracteriza uso indevido dos meios de 

comunicação entrevista concedida a uma emissora radiofônica que cobriu o evento. [...]” NE: Alegação de abuso do poder político pela 

participação em inauguração de obra pública consistente em solenidade de transferência do endereço de prestação de serviço já em 

funcionamento (Lei n
o
 9.504/97, art. 77) e alegação uso indevido dos meios de comunicação mediante pronunciamento em cadeia de rádio (Lei 

n
o
9.504/97, art. 73, VI, c). 

(Ac. de 15.8.2006 no RO n
o
 754, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Inauguração de obra pública. Não-participação do candidato. Placas com nome de toda a administração municipal de 2001/2004, tanto do 

Poder Executivo como do Poder Legislativo. Confecção orientada pelo cerimonial do governador do estado. Responsabilidade do prefeito. Não-

ocorrência. 1. A permanência do prefeito, candidato à reeleição, em local próximo ao evento de inauguração, não caracteriza ofensa ao art. 77 da 

Lei n
o
9.504/97. 2. A circulação do prefeito em companhia do governador do estado pela cidade, após as inaugurações, não configura conduta 

ilícita, visto que o prefeito, embora candidato, permanece na chefia do Executivo Municipal e, assim, exerce as atividades inerentes a seu cargo 

paralelamente à campanha eleitoral. 3. A violação ao art. 37, § 1
o
, c.c. o art. 74 da Lei n

o
 9.504/97, se de fato existente, não deve ser imputada ao 

recorrido, porquanto restou apurado que a placa objeto da controvérsia foi confeccionada a mando do cerimonial do governo do estado. [...]” 

(Ac. de 4.4.2006 no AgRgREspe n
o
 25.093, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Obra pública. Inauguração. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Não configura situação jurídica enquadrável no art. 77 da Lei n

o
 9.504/97 o 

comparecimento de candidatos ao local após a inauguração da obra pública, quando já não mais estão presentes os cidadãos em geral.” 

(Ac. n
o
 24.852, de 27.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“Embargos declaratórios. Omissão. Uma vez constatada omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios. [...] Representação. Uso 

da máquina. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: “[...] o representado era o vice-prefeito na administração da cidade de Ribeirão Branco, tendo 

apresentado a candidatura ao cargo de prefeito, e que a presença, em evento de inauguração de obra pública promovida pela Prefeitura 
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Municipal, caracterizou a conduta vedada pela legislação eleitoral, levando em conta os dividendos políticos ante o caráter indissociável, 

considerada a obra.” 

(Ac. n
o
 24.877, de 1

o
.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...] Inauguração de obra pública. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. [...] Hipótese em que o TRE concluiu não se tratar de obra pública a ensejar a 

aplicação do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: Participação de prefeito, candidato à reeleição, em inauguração de pavilhão cultural do Sebrae. 

(Ac. n
o
 5.324, de 30.6.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Campanha eleitoral. Obras públicas. A Lei n
o
 9.504/97 veda, mediante o disposto no art. 77 nela contido, a participação de candidatos a 

cargos do Poder Executivo.” NE: Participação de vice-prefeito, candidato a prefeito, em inauguração de ginásio de esportes”. 

(Ac. n
o
 24.877, de 8.3.2005, rel. Min. Gilmar Mendes, red. designado Min. Marco Aurélio.) 

  

“Embargos de declaração. [...] Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Não havendo omissão ou contradições a serem sanadas, rejeito os embargos.” NE: 

“[...] neste caso, dois de seis candidatos estiveram no palanque. Pelo menos em relação aos quatro que estiveram cumprindo a determinação da 

lei, diferença há.” 

(Ac. n
o
 24.863, de 8.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“[...] Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Não-participação do candidato na inauguração. Precedente. [...]” NE: “[...] correta a assertiva regional no ponto 

em que afirma que o art. 77 da Lei das Eleições veda a participação de candidato a cargo do Poder Executivo em inauguração de obra pública, 

sendo irrelevante se ele é detentor de mandato eletivo ou não. Mas, no tocante à presença de candidato em inauguração de obra pública [...] o 

simples fato de o candidato encontrar-se em meio ao povo, sem que lhe tenha sido dada a posição de destaque ou sido mencionado seu nome ou 

presença na solenidade, não leva à caracterização do ilícito previsto no art. 77 da Lei n
o
9.504/97.” 

(Ac. n
o
 25.016, de 22.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Representação. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Evento. Descerramento. Placa. Praça. Participação. Candidato. Prefeito. Inauguração. Obra pública. 

Não-configuração. Atribuições. Cargo. Administrador público. 1. O descerramento de placa de novo nome de praça já existente não configura 

inauguração de obra pública a que se refere o art. 77 da Lei n
o
 9.504/97, sendo tal conduta inerente às atribuições do cargo do administrador 

público. Precedente: Acórdão n
o
 608. [...]” 

(Ac. n
o
 5.291, de 10.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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“Recurso especial. Eleição 2004. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Participação de candidato em inauguração de obra pública. Vedação legal. Recurso 

provido para cassar o registro de candidatura.” NE: Participação em inauguração de obra pública, com presença em palanque, de dois dos seis 

candidatos a prefeito. 

(Ac. n
o
 24.861, de 7.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes, red. designado Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac. n

o
 24.863, de 7.12.2004, 

rel. Min. Gilmar Mendes, red. designado Min. Peçanha Martins.) 

  

“I – Solenidade de sorteio de casas populares não se enquadra no conceito de inauguração de obra pública. Interpretação restritiva do art. 77 da 

Lei n
o
 9.504/97. II – Em tempos de campanha eleitoral, a presença dos mais altos dignitários, nas mais variadas espécies de eventos ligados às 

eleições, não caracteriza um escândalo, desde que não descambe para o pleno abuso. [...]” 

(Ac. n
o
 24.790, de 2.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2004. Inauguração de obra pública ocorrida antes do ingresso do pedido de registro de candidatura na Justiça 

Eleitoral. Art. 77 da Lei das Eleições. Recurso provido. Na linha do julgado por esta Corte no REspe n
o
 22.059/GO, rel. Min. Carlos Velloso, 

sessão de 9.9.2004, „A norma do parágrafo único do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 refere-se, expressamente, a candidato, condição que só se adquire 

com a solicitação do registro de candidatura‟.” 

(Ac. n
o
 24.911, de 16.11.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Representação. Improcedência. Descumprimento. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/ 97. Não-configuração. Prefeito. Ausência. Pedido. Registro. 

Condição de candidato não averiguada. 1. A condição de candidato somente é obtida a partir da solicitação do registro de candidatura. Assim 

sendo, como ainda não existia pedido de registro de candidatura à época do comparecimento à inauguração da obra pública, o art. 77 da Lei 

n
o
 9.504/97 não incide no caso em exame. Nesse sentido: Acórdão n

o
 22.059, Agravo Regimental no Recurso Especial n

o
 22.059, rel. Min. 

Carlos Velloso, de 9.9.2004. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(Ac. n
o
 5.134, de 11.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Recurso especial. Registro. Candidato. Participação. Ato público sorteio. Habitação popular. Construção. Presença. Governador. Estado. 

Alegação. Aplicação. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Argüição. Inelegibilidade. Equiparação. Inauguração. Obra. Improcedência. Configuração. 

Obra. Realização. Estado. Não-ocorrência. Favorecimento. Candidato. Prestígio. Governador. 1. A ratio do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 é impedir o 

uso da máquina em favor de candidatura e reprimir o abuso do poder político em detrimento da moralidade do pleito. 2. Não vislumbro na 

realização de um sorteio de casas populares, no qual constava a presença do governador do estado, por tratar-se de obra estadual, circunstância 

capaz de conferir prestígio aos candidatos a cargos de prefeito e de vice-prefeito do município onde realizado o sorteio, por não se revestir de 
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potencialidade capaz de influir no resultado das eleições. 3. Além do mais, inconcebível a equiparação entre um evento que visa a um 

determinado sorteio e um que trate especificamente de inauguração, para que se impinja a inelegibilidade decorrente da conduta substanciada no 

art. 77 da Lei da Eleições. 4. Recurso provido.” 

(Ac. n
o
 24.108, de 2.10.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Prefeito. Candidato a reeleição. Participação. Solenidade. Reforma. Praça pública. Dúvidas. Natureza 

do evento. Não-caracterização. Inauguração. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso especial não conhecido.” 

(Ac. n
o
 23.218, de 30.9.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, red. designado Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Obra pública. Inauguração. Período vedado. Candidato. Participação. Não-comprovação. [...] Ausente a demonstração de que o candidato 

participou efetivamente da inauguração da obra pública ou de que eventual presença no evento foi utilizada como material de propaganda, afasta-

se a ilicitude do ato. O comparecimento dos três únicos candidatos à Prefeitura à solenidade realizada em município vizinho, para marcar a 

entrega de segunda via de estrada já existente, não constitui delito eleitoral descrito no art. 77 da Lei n
o
 9.504/97.” 

(Ac. n
o
 23.549, de 30.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] 1. Não constitui a conduta prevista no art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 a participação de candidato em evento no qual se faça presente o 

governador do estado, com vistas à inauguração de obra da administração estadual, uma vez não comprovada promoção de campanha política de 

tal candidato (precedente: Acórdão n
o
 23.549, rel. Min. Humberto Gomes de Barros). [...]” 

(Ac. n
o
 5.084, de 30.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Recurso especial. Registro. Candidato. Prefeito. Conduta vedada. Participação. Inauguração. Obra pública. Município diverso. Período. 

Proibição. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Abuso. Poder político. Inelegibilidade. Inexistência. 1. Não constitui conduta a ser alcançada pelo art. 77 

da Lei n
o
 9.504/97 a participação de candidato em inauguração de obra pública, fora da circunscrição territorial pela qual disputa cargo eletivo, 

considerado o conceito do art. 86 do Código Eleitoral. 2. Além do mais, cuidando-se de obra pública, em local público e de acesso a qualquer 

pessoa, nada impedia que dela participassem todos os candidatos. 3. O que a lei pretende vedar é a utilização indevida, ou o desvirtuamento da 

inauguração em prol de candidato, fato, aliás, que pode ser apurado na forma dos arts. 19 e 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Precedentes: 

acórdãos n
os

 4.511, de 23.3.2004, Ag n
o
 4.511; 21.167, de 21.8.2003, EDclREspe n

o
 21.167, da relatoria do Min. Fernando Neves.” 

(Ac. n
o
 24.122, de 30.9.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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“[...] Representação. Prefeito. Alegação de inauguração de obra pública em período vedado. Inadmissibilidade. Cassação registro. Ausência. 

Condição de candidato à reeleição. Parágrafo único do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. A norma do parágrafo único do art. 77 da Lei n

o
 9.504/97 

refere-se, expressamente, a candidato, condição que só se adquire com a solicitação do registro de candidatura. [...]” 

(Ac. n
o
 22.059, de 9.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2004. Representação. Cassação. Registro. Candidato. Vice-prefeito. Inauguração de obra pública. Art. 77 da Lei 

n
o
 9.504/97. Participação não caracterizada. Desprovimento.” NE: Candidato a vice-prefeito que compareceu, como mero expectador, à 

solenidade de inauguração de obra pública patrocinada por partido contrário. 

(Ac. n
o
 22.055, de 9.9.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Provas incontestes. Ausência. Função administrativa. Exercício regular. Preceitos legais. Violação. 

Ausência. Provimento negado. A participação em evento público, no exercício da função administrativa, por si só, não caracteriza „inauguração 

de obra pública‟. Ausentes provas incontestes da utilização da máquina administrativa com finalidade eleitoreira, nega-se provimento ao recurso 

contra expedição do diploma.” 

(Ac. n
o
 608, de 25.5.2004, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Prefeito. Abuso de poder político. Inauguração de escola municipal. 

Conduta. Candidato. Participação. Objeto. Representação. Art. 77 da Lei n
o
9.504/97. 1. Em princípio, não se pode dizer que a comprovação da 

prática de qualquer conduta vedada pela Lei n
o
 9.504/97, embora caracterize abuso do poder político, demonstre automaticamente a ocorrência 

de potencialidade para desequilibrar o pleito, tanto que o legislador apenou algumas condutas com perda do registro e outras com perda do 

registro e do diploma, isto é, algumas condutas vedadas foram consideradas mais graves que as demais. 2. A prática de uma das condutas 

vedadas pela Lei n
o
 9.504/97, mesmo que já tenha sido objeto de representação, pode vir a ser apurada em investigação judicial e ensejar a 

aplicação do disposto no art. 22 da LC n
o
 64/90, desde que seja demonstrada potencialidade de a prática influir na disputa eleitoral. 3. Reexame 

de matéria fática em recurso especial. Impossibilidade. Agravo de instrumento improvido.” 

(Ac. n
o
 4.511, de 23.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Candidato a cargo do Legislativo 
 

O art. 77 da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009 estatui: "É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses 

que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas." 
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“Representação. Conduta vedada. Inauguração de obra pública. Art. 77 da Lei nº 9.504/97. 1. A mera presença do candidato na inauguração de 

obra pública, como qualquer pessoa do povo, sem destaque e sem fazer uso da palavra ou dela ser destinatário, não configura o ilícito previsto no 

art. 77 da Lei nº 9.504/97. 2. Entendimento do acórdão regional em consonância com a interpretação do TSE sobre o art. 77 da Lei nº 9.504/97, 

conforme precedentes [...]” 

(Ac. de 5.11.2013 no AgR-AI nº 178190, rel. Min. Henrique Neves;no mesmo sentido oAc. de 14.6.2012 no AgR-RO nº 890235, rel. Min. Arnaldo 

Versiani, oAc. de 7.6.2011 no REspe nº 646984, rel. Min. Nancy Andrighi e oAc. de 15.9.2009 no AgR-AI nº 11173, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Inauguração de obra pública. 1. Este Tribunal Superior já firmou entendimento no sentido de que, quanto às 

condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a sanção de cassação somente deve ser imposta em casos mais graves, cabendo ser aplicado o 

princípio da proporcionalidade da sanção em relação à conduta. 2. Com base nos princípios da simetria e da razoabilidade, também deve ser 

levado em consideração o princípio da proporcionalidade na imposição da sanção pela prática da infração ao art. 77 da Lei das Eleições. 3. 

Afigura-se desproporcional a imposição de sanção de cassação a candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual que comparece em uma 

única inauguração, em determinado município, na qual não houve a presença de quantidade significativa de eleitores e onde a participação do 

candidato também não foi expressiva. [...]” 

(Ac. de 14.6.2012 no AgR-RO nº 890235, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

NE: Não há proibição legal a que candidato a cargo do Poder Legislativo participe de inauguração de obra pública. (Ementa não transcrita por 

não reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. nº 4514, de 10.2.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

 

Constitucionalidade do art. 77 da Lei nº 9.504/97 
 

“[...] O art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 não é inconstitucional, porque não cria hipótese de inelegibilidade. [...]” 

(Ac. n
o
 5.766, de 6.9.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] Representação. Uso da máquina. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: “Da inconstitucionalidade do art. 77 da Lei n

o
 9.504/97. [...] 

Conforme tem proclamado a Corte, o art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 não versa em si inelegibilidade. A cabeça consigna a proibição aos candidatos a 

cargos do Poder Executivo de participar, nos três meses precedentes ao pleito, de inauguração de obras. Já o parágrafo único trata a cominação 

para a prática do ato ilícito, e essa está restrita à cassação do registro não alcançando inelegibilidade.” 

(Ac. n
o
 24.877, de 1

o
.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 
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“Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Programa habitacional. Doação de lotes. [...] 3. É pacífica a jurisprudência 

da Casa no sentido de que as sanções de cassação de registro de candidatura ou de diploma previstas em diversos dispositivos da Lei n
o
 9.504/97 

(arts. 41-A, 73, 74, e 77) não implica inelegibilidade. [...]” 

(Ac. n
o
 5.817, de 16.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2004. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Participação de candidato em inauguração de obra pública. Vedação legal. Recurso 

provido para cassar o registro de candidatura.” NE: Rejeição da argüição de inconstitucionalidade do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97, uma vez que 

“[...] a sanção prevista no mencionado dispositivo é de cassação do registro, não havendo declaração de inelegibilidade. [...]” 

(Ac. n
o
 24.861, de 7.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes, red. designado Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac. n

o
 24.863, de 7.12.2004, 

rel. Min. Gilmar Mendes, red. designado Min. Peçanha Martins.) 

  

“[...] Obra pública. Inauguração. Período vedado. Candidato. Participação. Não-comprovação. [...]” NE: “[...] a Lei n
o
 9.504/97 não criou 

hipótese de inelegibilidade. O art. 77 simplesmente cominou pena relacionada com o ilícito nele descrito.” 

(Ac. n
o
 23.549, de 30.9.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“Representação. Participação em inauguração de obra pública. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. 1. A mera presença de candidato a cargo do Poder 

Executivo na inauguração de escola atrai a aplicação do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97, sendo irrelevante não ter realizado explicitamente atos de 

campanha. 2. Recurso conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 19.743, de 31.10.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] V – Publicidade institucional em período vedado (Lei n
o
 9.504/97, 73, VI, b): inexistência na hipótese de simples exposição em logradouro 

público de ambulância recém-adquirida pelo município: mecanismo habitual de comunicação, assimilável às inaugurações de obras, que a lei não 

veda no período eleitoral, cingindo-se a proibir a participação de candidatos (Lei n
o
 9.504/97, art. 77).” NE: “[...] É dizer: as inaugurações, em si 

mesmas, não são vedadas, o que implica dizer que, para a Lei Eleitoral, não constituem publicidade institucional. Ora, não há como diferençar a 

inauguração de obra – que traz consigo a divulgação da sua conclusão pelo governo – com a exposição pública da ambulância adquirida, como 

antes se haviam exposto o trator ou os ônibus. [...]” 

(Ac. n
o
 19.279, de 6.11.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 
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“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Participação. Inauguração. Guarnição do Corpo de Bombeiros. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. 

Conduta vedada. 1. A proibição de participação de candidatos a cargos do Poder Executivo em inaugurações de obras públicas tem por fim 

impedir que eventos patrocinados pelos cofres públicos sejam desvirtuados e utilizados em prol das campanhas eleitorais. 2. É irrelevante, para a 

caracterização da conduta, se o candidato compareceu como mero espectador ou se teve posição de destaque na solenidade. Recurso conhecido e 

provido.” 

(Ac. n
o
 19.404, de 18.9.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] O candidato a cargo do Poder Executivo que visita obra já inaugurada não ofende a proibição contida no art. 77 da Lei n
o
 9.504, de 1997. 

[...]” 

(Ac. n
o
 56, de 12.8.98, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

Material ou serviço público – Uso 
 

Generalidades 
 

“Eleições 2012. Agravo regimental. Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Abuso de poder. Advogado. Serviços. Utilização. 

Campanha eleitoral. Irregularidade. Inexistência. Desprovimento. 1. No recurso especial não é possível a juntada de novos documentos. 2. Na 

espécie, o quadro fático delineado no acórdão recorrido aponta para a mera presunção de ocorrência da conduta vedada do art. 73, III, da Lei nº 

9.504/97 e abuso de poder, o que não se admite de acordo com a mais abalizada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 3. Agravo 

regimental desprovido.” NE: trecho do voto da relatora: “[...] não vislumbrei o alegado abuso de poder político ou econômico, uma vez que „na 

espécie, não foi demonstrado que a atuação dos advogados teve a aptidão de favorecer os candidatos recorrentes.[...]'” 

(Ac. de 9.12.2014 no AgR-REspe nº 61863, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

 

“[...]. Eleições 2010. Deputado estadual. Representação. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97. Discursos realizados por 

vereadores. [...] 2. Consoante o art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos usar materiais ou serviços custeados pelos 

Governos ou Casas Legislativas que excedam as prerrogativas contidas nos respectivos regimentos e, ainda, fazer pronunciamento em cadeia de 

rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito e sem que reconhecida pela Justiça Eleitoral a excepcionalidade da situação. 3. No caso dos 

autos, os discursos foram transmitidos por uma única emissora, não havendo falar em cadeia de rádio e televisão, além de inexistir prova de que a 

TV Cidade prestava serviços ou era remunerada pela Câmara Municipal de Tupã à época dos fatos para veicular as sessões legislativas, 

circunstância que não pode ser presumida. 4. Ademais, o art. 73, § 3º, da Lei 9.504/97 dispõe que a restrição contida na alínea c do inciso VI 
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alcança somente os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Ressalva-se, porém, conforme cada 

caso, a possibilidade de enquadramento da conduta em outros dispositivos da legislação eleitoral. [...]” 

(Ac. de 11.9.2014 no REspe nº 1527171, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada a agente público. Utilização de fotografia produzida por servidor público em sítio eletrônico de 

campanha. Bem de uso comum ou do domínio público. Não caracterização. Improcedência. 1. Mera utilização de fotografias que se encontram 

disponíveis a todos em sítio eletrônico oficial, sem exigência de contraprestação, inclusive para aqueles que tiram proveito comercial (jornais, 

revistas, blogs, etc), é conduta que não se ajusta às hipóteses descritas nos incisos I, II e III, do art. 73 da Lei das Eleições. [...]” 

(Ac. de 9.9.2014 na Rp nº 84453, rel. Min. Admar Gonzaga.) 

  

“[...]. Eleições 2010. Deputado federal e prefeito. Representação. Conduta vedada. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/97. Não configuração. [...] 1. A 

distribuição de panfletos de propaganda eleitoral por prefeito em benefício da candidatura de sua filha ao cargo de deputado estadual afigura-se 

atípica para os fins da conduta vedada de que trata o art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, pois inexistente, no caso dos autos, o núcleo referente à 

cessão de servidor público para a campanha. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “[...] não há falar na cessão de servidor para atos de campanha, 

mas sim em atuação isolada do próprio prefeito, que se enquadra como agente político.” 

(Ac. de 5.8.2014 no RO nº 15170, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Conduta vedada. Eleição 2010. Uso. Serviços públicos. Benefício candidato. Ilícito não caracterizado. [...] 1. Para a caracterização da 

conduta tipificada no art. 73, II, da Lei nº 9.504/97, é necessário que os serviços prestados em favor do candidato tenham sido custeados pelos 

cofres públicos. 2. In casu, ficou comprovado que a limpeza realizada em imóvel destinado à futura sede de comitê eleitoral do candidato foi 

paga pela imobiliária que o administrava, o que descaracteriza o ilícito. [...]” 

(Ac. de 13.9.2012 no REspe nº 610553, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

“[...]. Eleições 2010. [...]. 1. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de 

registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral. Precedente. [...]. 4. A caracterização da conduta vedada prevista 

no art. 73, I, da Lei 9.504/97 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis 

pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Já a conduta descrita 

no inciso II do mesmo artigo pressupõe o uso de materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que exceda as 

prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. 5.  Na espécie, a despeito de o primeiro recorrido ter promovido 
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audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba/SP com distribuição de brindes, não houve promoção da candidatura do segundo recorrido. 

[...]” 

(Ac. de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy Andrighi.) 

  

“Conduta vedada. Tipicidade. Período de configuração. - Para a incidência dos incisos II e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário 

que as condutas tenham ocorrido durante o período de três meses antecedentes ao pleito, uma vez que tal restrição temporal só está 

expressamente prevista nos ilícitos a que se referem os incisos V e VI da citada disposição legal. [...]” 

(Ac. de 6.9.2011 no AgR-REspe nº 35546, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

"[...] Conduta vedada. Uso de bens e serviços. Multa. 1. O exame das condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições deve ser feito em 

dois momentos. Primeiro, verifica-se se o fato se enquadra nas hipóteses previstas, que, por definição legal, são „tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais‟. Nesse momento, não cabe indagar sobre a potencialidade do fato. 2. Caracterizada a 

infração às hipóteses do art. 73 da Lei 9.504/97, é necessário verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, qual a 

sanção que deve ser aplicada. Nesse exame, cabe ao Judiciário dosar a multa prevista no § 4º do mencionado art. 73, de acordo com a capacidade 

econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar o registro ou o 

diploma do candidato beneficiado, na forma do § 5º do referido artigo. 3. Representação julgada procedente." NE: Utilização de sítio eletrônico 

da Presidência da República pela Ministra-Chefe da Casa Civil para se pronunciar a respeito de acusações contra si, atribuindo a denúncia a 

manobras de campanha eleitoral, fazendo referência negativa a um dos candidatos. 

(Ac. de 21.10.2010 na Rp nº 295986, rel. Min. Henrique Neves da Silva.) 

  

“[...] Conduta vedada a agente público. Influência no equilíbrio do pleito. Comprovação. Agravo regimental desprovido. Configura-se conduta 

vedada a agente público, segundo os tipos da Lei das Eleições, quando o fato provado tenha capacidade concreta de comprometer a igualdade do 

pleito.” NE: Utilização de estádio de futebol para a realização de showmício e de maquinário na execução de serviço de terraplanagem para 

viabilizar a realização do evento. Trecho do voto do relator: “[...] a terraplanagem, sem a qual o showmício não poderia ocorrer, foi instrumento 

essencial para influir no resultado das eleições, tendo configurado a conduta tipificada no art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97, e conseqüente abuso do 

poder político (art. 22, XIV, da Lei Complementar n
o
64/90).” 

(Ac. de 17.5.2007 nos EDclAg e AgRgAg  n
o
 6642, rel. Min. Cezar Peluso.) 
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“[...] Conduta vedada. Remessa de propaganda eleitoral pela Câmara de Vereadores. Art. 73, II, da Lei n
o
9.504/97. [...] Ressarcimento do valor 

da postagem. Irrelevância. Princípio da proporcionalidade. [...] 4. É irrelevante o ressarcimento das despesas, para descaracterização das condutas 

vedadas pelo art. 73 da Lei n
o
9.504/97. [...]” 

(Ac. de 6.3.2007 no AgRgREspe n
o
 25770, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“[...] Conduta vedada a agente público. Abuso do poder. Não-comprovação. Fragilidade das provas. Reexame probatório. Inviabilidade. – O 

asfaltamento de ruas e a realização de reunião com associação de bairro, promovidos pelo prefeito e vice-prefeito, às vésperas da eleição, não 

configuram as condutas vedadas descritas nos incisos I e II do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. – Se a Corte Regional, soberana na análise da prova, 

concluiu pela ausência de finalidade eleitoreira dos atos, pela fragilidade e inconsistência dos depoimentos, e pela não-comprovação do uso 

promocional das condutas praticadas pelo agente público, não há como modificar tal entendimento, sem a análise do conjunto probatório, o que é 

vedado em sede de recurso especial. [...]” 

(Ac. de 5.12.2006 no AgRgAg n
o
 7243, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] Arts. 73 e 77 da Lei n
o
 9.504/97 e 22 da LC n

o
 64/90. Conduta vedada. Ausência. Preceito legal. Violação. Não-ocorrência. [...] 1. A sanção, 

promulgação e publicação, bem como a regulamentação de lei, não configuram, por si só, uso indevido de materiais e serviços custeados pelo 

poder público. [...]” 

(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg n
o
 6831, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Período vedado. Distribuição. Informativo parlamentar. Período. Campanha eleitoral. Não-ocorrência. 

Propaganda. Aplicação. Hipótese. Art. 73, II, da Lei n
o
9.504/97. [...] 1. A conduta apontada como ofensiva à lei não encontra nela tipificação, 

uma vez que o „informativo‟ não faz nenhuma referência sobre o pleito municipal em questão, candidatura ou pedido de voto, requisitos 

indispensáveis à caracterização da propaganda eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 5719, de 15.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, b, da Lei nº 9.504/97. Uso de papel timbrado da Prefeitura. 

Publicidade institucional no período vedado. 1. O uso de uma única folha de papel timbrado da administração não pode configurar a infração do 

art. 73, II, da Lei nº 9.504/97, dada a irrelevância da conduta, ao se tratar de fato isolado e sem prova de que outros tenham ocorrido. 2. O art. 73 

da Lei nº 9.504/97 visa à preservação da igualdade entre os candidatos, não havendo como reconhecer que um fato de somenos importância tenha 

afetado essa isonomia ou incorrido em privilégio do candidato à reeleição. 3. A intervenção da Justiça Eleitoral deve ter como referência o 

delicado equilíbrio entre a legitimidade da soberania popular manifestada nas urnas e a preservação da lisura do processo eleitoral. [...]” 
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(Ac. nº 25073, de 28.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] Eleição estadual. Conduta vedada. Art. 73, I, II, e III, da Lei n
o
 9.504/97. [...] Para a ocorrência de violação ao art. 73, II, da Lei n

o
 9.504/97, 

é necessário que o serviço seja custeado pelo Erário, o que não restou caracterizado. [...]” NE: Alegações de que o candidato teria se utilizado de 

empresa de ônibus contratada para o transporte de servidores para transportar correligionários. “[...] o fato de a empresa ser contratada pelo 

estado, por si só, não importa em violação ao dispositivo legal invocado. A infringência somente ocorreria se o serviço prestado à campanha 

fosse custeado pelo Erário e não pelo candidato. E isso, além de não ser possível inferir das provas constantes dos autos, não foi mencionado no 

recurso.” 

(Ac. n
o
 4246, de 24.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2004. Agente público. Conduta vedada. Utilização. Serviços. Servidor público. [...]” NE: O 

quadro fático delineado no acórdão recorrido demonstra que o candidato utilizou-se de favores de servidor público para, enviando ofício em 

nome da Câmara Municipal, obter informações e documentos para instruírem impugnação de registro do candidato adversário. 

(Ac. n
o
 24869, de 18.11.2004, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“Alegação de que a obra foi feita com finalidade social e em decorrência de programa municipal. Afirmação repelida pela Corte Regional e que 

não poderia ser infirmada sem o revolvimento do quadro fático. Recurso não conhecido. Conduta vedada. Art. 73, I e II, da Lei n
o
 9.504/97. 

Asfaltamento de área para realização de comício. Representação julgada após a eleição. Possibilidade de cassação de diploma – § 5
o
 do art. 73 da 

mesma lei. [...]” 

(Ac. n
o
 19417, de 23.8.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso de autoridade. Declaração de inelegibilidade. [...] 2. O uso de materiais ou serviços custeados pelos 

governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integrem, configura violação 

do art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97 e do princípio da moralidade e impessoalidade, previsto nocaput do art. 37 da Constituição Federal. [...]” 

(Ac. n
o
 16067, de 29.8.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) 

  

“Recurso. Conhecimento como ordinário. Investigação judicial de competência originária de Tribunal Regional Eleitoral. Sanção pecuniária (Lei 

n
o
 9.504/97, art. 73, § 4

o
). Possibilidade de sua convivência com o art. 22, I a XV, da LC n

o
 64/90. Negado provimento.” NE: Distribuição de 

material de construção de casas populares feita por candidatos, secretário de estado e prefeito. Recurso de um dos candidatos alegando já ter sido 

alvo de representação com base no art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97, pelos mesmos fatos. 
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(Ac. n
o
 16120, de 14.12.99, rel. Min. Costa Porto.) 

  

“Embargos de declaração. Decisão que impõe multa por conduta vedada a agente público, caracterizada pelo envio de milhões de cartas contendo 

mensagem com caráter de propaganda eleitoral. 1. Alegação de omissão em relação a quantidade de cartas que ensejaria a tipificação de conduta 

vedada. Omissão não evidenciada, tendo em conta que para a lei basta a configuração de ato de propaganda, em que a quantidade de cartas e 

apenas um dos elementos a serem eventualmente considerados. [...] 3. Omissão existente. Art. 5
o
, XXXIII, da Constituição Federal. Norma que 

garante aos interessados obter dos órgãos públicos informações de seu interesse, não, porém, as autoridades fazer quaisquer tipos de 

comunicação, especialmente as que contenham propaganda eleitoral. Embargos acolhidos para suprir a omissão existente, mantendo-se, porém, a 

decisão embargada.” 

(Ac. n
o
 68, de 31.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.) 

  

“Recurso. Representação por violação da Lei n
o
 9.504/97. Conduta vedada a agente público. [...] Carta encaminhada pelo ministro da Previdência 

Social, sem evidências que dela tivesse conhecimento o presidente da República, candidato a reeleição, e a coligação que lhe dá apoio. O envio 

de dezessete milhões de cartas, em período pré-eleitoral, defendendo postura política adotada pelo governo e contestada pela oposição, enseja a 

aplicação da multa prevista no art. 73, § 4
o
, da Lei n

o
 9.504/97, por infringência do inciso II do mesmo dispositivo. Recurso provido, em parte.” 

(Ac. n
o
 68, de 25.8.98, rel. Min. Garcia Vieira, red. designado Min. Eduardo Alckmin.) 

  

“Deputados. Trabalhos gráficos. Possibilidade de que sejam fornecidos pela Câmara, no ano eleitoral, desde que relativos à atividade parlamentar 

e com obediência às normas estabelecidas em ato da Mesa, vedada sempre qualquer mensagem que tenha conotação de propaganda eleitoral.” 

(Res. n
o
 20217, de 2.6.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.) 

 

Penalidade 
 

Generalidades 
 

"[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada a agente público. Permanência de publicidade institucional no período vedado. Art. 

73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Decisão regional. Procedência parcial. Imposição. Multa. 1. A permanência de publicidade institucional durante o 

período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária 

tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes. [...] 4. „O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da multa a 

partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas‟ [...] 5. Considerando-se o juízo acerca da gravidade da conduta, 
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realizado pelo Tribunal de origem com base nas circunstâncias fáticas, bem como a reiteração da prática da conduta vedada, não é possível 

afastar a aplicação da sanção pecuniária nem reduzi-la ao patamar mínimo legal. „A multa fixada dentro dos limites legais não ofende os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade‟ [...]” 

(Ac de 17.12.2015 no AgR-REspe nº 147854, rel. Min. Henrique Neves; no mesmo sentido oAc de 5.11.2015 no AgR-RO nº 516338, rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura; no mesmo sentido oAc de 1.8.2014 no AgR-AI nº 31454, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...] Conduta vedada. Publicidade institucional. Outdoors. Período proibido. Aplicação de multa. 1. Se o Tribunal de origem concluiu que houve 

veiculação de propaganda institucional no período vedado, mediante afixação de outdoors contendo informações sobre obras e serviços da 

administração pública estadual, e que o chefe do Executivo estadual - candidato à reeleição - tinha ciência da publicidade, diante das 

peculiaridades do caso específico, a reforma do julgado demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária 

(Súmulas 7 do STJ e 279 do STF). 2. A Corte Regional afastou o caráter meramente informativo da publicidade e ainda assentou que a 

propaganda institucional impugnada teria o condão de desequilibrar o pleito eleitoral, diante do número de outdoors espalhados [...] 3. A 

permanência de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 

9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes. 4. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior e do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, o caráter eleitoreiro da publicidade institucional é irrelevante para a 

incidência da vedação legal. 5. Considerando-se o juízo acerca da gravidade da conduta, realizado pelo Tribunal de origem com base nas 

circunstâncias fáticas, não é possível afastar a aplicação da sanção pecuniária nem reduzi-la ao patamar mínimo legal. „A multa fixada dentro dos 

limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade‟ [...]”. 

(Ac de 17.12.2015 no AgR-REspe nº 167807, rel. Min. Henrique Neves; no mesmo sentidoo Ac de Ac de 17.3.2016 no REspe nº 1514, rel. Min. 

Laurita Vaz; oAc de 1.8.2014 no AgR-AI nº 31454, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 14.8.2014) 

  

“[...] Eleições 2014. Governador. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade institucional. Art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97. 

Configuração [...] 2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem a 

eleição - possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção 

no período vedado. Precedentes. 3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso que no período 

vedado houve a divulgação de matérias nos sítios eletrônicos das Secretarias Estaduais de Saúde, do Trabalho, de Segurança Pública e de 

Agricultura e Abastecimento contendo publicidade institucional do Governo do Paraná, chefiado pelo agravante Carlos Alberto Richa, então 

candidato à reeleição [...]. 

(Ac. de 19.5.2015 no AgR-REspe nº 144345, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 
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“[...] 1. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - 

possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período 

vedado. Precedentes. 2.  Manutenção da multa imposta a cada um dos agravantes [...]” 

(Ac. de 12.5.2015 no AgR-REspe nº 144260, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“Eleições 2012. Recurso especial. Prefeito reeleito. AIJE. Conduta vedada. Publicidade institucional. Cassação do diploma [...] Alteração da 

sanção implicaria reexame de fatos e provas e não mera revaloração da moldura fático-probatória. [...] 1. Não ocorre julgamento extra petita ou 

violação aos arts. 128, 264, parágrafo único, 459 e 460 do CPC, ante a condenação em cassação do diploma, embora na petição inicial da AIJE 

conste apenas pedido de cassação de registro, pois em sede de investigação judicial, uma vez apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, 

cabe ao juiz aplicar a sanção mais adequada à circunstância, o que decorre de imperativo legal constante no art. 73, § 5º, da Lei 9.504/97, ou seja, 

a cassação do registro ou do diploma. 2. Não ocorre julgamento citra petita ou violação aos arts. 459 e 460 do CPC, se, embora na inicial conste 

também pedido de reconhecimento da prática de abuso de poder e aplicação do disposto no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, o magistrado reconheça 

apenas a prática de conduta vedada, uma vez que a errônea capitulação legal dos fatos - e deles é que a parte se defende - não impede sua 

readequação pelo juiz. 3.  Se a Corte Regional reproduz, no corpo do acórdão, apenas parte dos elementos de prova, mas ao concluir pela 

gravidade dos fatos o faz por exame integral do conjunto probatório, inclusive por outros meios de prova ali não reproduzidos, bem como por 

detalhes neles constantes, daí decorrendo o juízo de proporcionalidade da pena de cassação, alterar esta conclusão exigiria a incursão nos 

elementos probatórios dos autos, o que é inadmissível nesta instância, conforme dispõem as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do 

Supremo Tribunal Federal [...]” 

(Ac. de 7.4.2015 no REspe nº 52183, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura.) 

  

“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Eleições 2014. Governador. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade 

institucional. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Configuração. Multa. Desprovimento. 1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial 

pugnou-se apenas pela imposição de multa aos agravantes. 2. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de 

defesa pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei nº 

9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22 da LC nº 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da 

controvérsia a produção de outras provas. 3.  A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos 

três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, 

bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes. 4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná 

no facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta. 5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada 

um dos agravantes. 6. Agravo regimental desprovido.” 
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(Ac. de 26.2.2015 no AgR-REspe nº 142269, rel. Min. João Otávio de Noronhae no mesmo sentido oAc de 4.9.2014 no AgRg-Respe 44786, rel. 

Min. João Otávio de Noronha.) 

  

"[...] Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. Período vedado. Decadência. Inocorrência. Gravidade. Ausência. Princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência. Desprovimento. (...) 3. O Tribunal a quo concluiu que, embora seja inconteste a existência da 

publicidade institucional no sítio do Município de Vieiras/MG, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deveriam ser aplicados ao 

caso, haja vista ser desarrazoada a decretação de inelegibilidade ou cassação do diploma dos recorrentes, bem como a aplicação de multa acima 

do mínimo legal, ante a ausência de gravidade. 4. Tal entendimento encontra-se em harmonia com o posicionamento fixado nesta Corte, segundo 

o qual „o dispositivo do art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97, não determina que o infrator perca, automaticamente, o registro ou o diploma. Na 

aplicação desse dispositivo reserva-se ao magistrado o juízo de proporcionalidade. Vale dizer: se a multa cominada no § 4º é proporcional à 

gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação‟ (AI nº 5.343/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 4.3.2005) [...]”. 

(Ac. de 5.2.2015 no AgR-REspe nº 31715, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

"Representação. Conduta vedada. Veiculação de propaganda institucional. Caráter não mercadológico. Período do defeso eleitoral. (...) 2. Multa 

fixada em razão da gravidade da conduta perpetrada e da reincidência na divulgação de propagandas institucionais da Petrobrás. (...)" 

(Ac. de 2.12.2014 no ED-Rp nº 82802, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) 

  

“Representação por conduta vedada. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/97. Acórdão recorrido que concluiu pela cassação do diploma dos candidatos 

eleitos. Pintura de paredes e limpeza de comitê de campanha. Utilização de dois servidores públicos em uma única oportunidade. 1. Com base na 

compreensão da reserva legal proporcional, nem toda conduta vedada reconhecida pela Justiça Eleitoral acarreta a automática cassação de 

diploma, competindo ao magistrado exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta. Entendimento que 

se reforça com a edição da Lei Complementar nº 135/2010, que cria como causa de inelegibilidade, pelo prazo de oito anos, a condenação à 

cassação de diploma com fundamento no art. 73 da Lei nº 9.504/97 (art. 1º, inciso I, alínea j, da Lei Complementar nº 64/90), exigindo-se do 

julgador uma visão criteriosa no momento da fixação da severa sanção de cassação de diploma. 2. Fatos e circunstâncias anódinos e que não são 

graves a ponto de influenciar o resultado do pleito. Sanção de multa proporcional ao ilícito eleitoral praticado. 3. Acórdão regional que diverge 

da jurisprudência do TSE. Precedentes [...]” 

(Ac. de 1.10.2014 no AgR-REspe nº 43580, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

 

“[...]. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos em campanha. Eleições 2012. Prefeito e vice. Cassação do diploma. 

Desproporcionalidade. 1. A alteração das conclusões do aresto recorrido com fundamento nos fatos nele delineados não implica reexame de fatos 
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e provas. 2. Na espécie, a mudança do que decidido pela Corte Regional quanto à proporcionalidade entre a conduta praticada pelo agente 

público e a cassação do diploma foi realizada nos limites da moldura fática do acórdão, sem a necessidade de reexame de fatos e provas. [...]” 

(Ac. de 16.9.2014 no AgR-REspe nº 40990, rel. Min. Otávio De Noronha.) 

 

“[...] Representação. condutas vedadas. art. 73, incisos I, II e III, da Lei nº 9.504/1997. não configuração. cumulação. propaganda antecipada. 

comparação entre governos. prévio conhecimento. Beneficiário. Procedência parcial. 1. Na análise das condutas vedadas, necessária a avaliação 

criteriosa com absoluta observância do princípio da razoabilidade, que deve nortear a boa aplicação da lei. 2. A realização de entrevista coletiva 

do Chefe da Casa Civil no Palácio do Planalto, sede do governo federal e domicílio profissional do representado, não configura desrespeito ao 

art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que os atos praticados foram condizentes aos deveres do cargo que ocupa. 3. Não se podem 

considerar os atos do agente público ilícitos simplesmente porque praticados em período eleitoral, principalmente se não se turbou a normalidade 

das eleições. 4. Para a configuração de afronta ao art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, imperiosa a presença do „exceder‟ previsto no inciso em 

questão referente a possível desvio de finalidade. 5. A convocação de cadeia de rádio e televisão é matéria disciplinada pelo Decreto nº 

52.795/1963, que permite, segundo juízo discricionário das autoridades referidas no Decreto, a convocação de cadeia de rádio e televisão, „na 

preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração" para a divulgação de "assuntos de relevante 

importância‟. 6. Para a configuração da conduta vedada indicada no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, não se pode presumir a 

responsabilidade do agente público [...]”. 

(Ac. de 1º.8.2014 na Rp nº 59080, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 

  

“[...]. Eleição 2010. Conduta vedada. Lei nº 9.504/97, art. 73, II. Acórdão regional. [...] 2. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97, prevê a incidência 

da multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas. [...]. 3. Para afastar as conclusões da Corte Regional 

acerca da comprovação do uso do acesso à Internet de órgão público para envio de matérias favoráveis aos candidatos à imprensa, seria 

necessária a reincursão sobre o acervo probatório, providência vedada em sede de recurso especial (Súmula nº 279/STF). 4. Manutenção 

do decisum agravado que reconheceu ofensa ao art. 275 do Código eleitoral e determinou o retorno dos autos à instância regional para se 

manifestar sobre os critérios adotados na fixação da multa. [...]” 

(Ac. de 6.5.2014 no AgR-REspe nº 239339, rel. Min Dias Toffoli, no mesmo sentido oAc de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy 

Andrighie oAc de 1º.12.2009 no AgR-Al n° 9877, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral. Art. 73, III, da Lei 9.504/97. Utilização. 

Servidores públicos. Campanha eleitoral. Cassação do mandato. Desproporcionalidade. Reexame fático-probatório. Inexistência. [...] 2. A prática 

das condutas descritas no art. 73 da Lei das Eleições não implica, necessariamente, a cassação do registro ou diploma, pois a sanção deve ser 
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proporcional à gravidade do ilícito. [...] 3. Na espécie, segundo a moldura fática do acórdão, há prova de que o agravante utilizou-se dos serviços 

de apenas dois servidores em uma oportunidade cada um, e por menos de duas horas em cada situação. Devido a essas circunstâncias, a cassação 

do diploma é penalidade desproporcional. 4. A alteração das conclusões do Tribunal de origem a partir da moldura fática delineada no acórdão 

não configura reexame fático-probatório. 5. No caso dos autos, o pedido de redução da multa configura inovação de tese, inadmissível em agravo 

regimental. [...]” 

(Ac. de 22.4.2014 no AgR-REspe nº 53175, rel. Min. João Otávio de Noronhano mesmo sentido oAc de 29.11.2012 no AgR-REspe 30006, rel. 

Min. Dias Toffolie oAc de 25.10.2012 no AgR-REspe 16076, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

"[...] Representação - Conduta vedada - Lei nº 9.504/97 - Multa. A teor do disposto no § 4º do artigo 73 da Lei nº 9.504/97, incide a sanção de 

multa, uma vez verificada conduta vedada. [...]" 

( Ac. de 13.3.2014 no REspe nº 36045, rel. Min. Marco Aurélio.) 

 

“Eleições 2012. [...]. AIJE. Prefeito e vice-prefeito. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97. Caracterização. Abuso do poder político. 

Art. 74 da lei nº 9.504/97. Ofensa ao princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1º, da CF. Não configuração. Provimento parcial para afastar a 

sanção de cassação. Multa mantida. 1. A veiculação de publicidade institucional, consubstanciada na distribuição de material impresso aos 

munícipes em geral, nos três meses que antecedem o pleito e sem que haja demonstração de situação grave ou urgente, assim reconhecida pela 

Justiça Eleitoral, configura a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sujeitando o infrator à sanção pecuniária, quando ausente 

gravidade que justifique, segundo um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a imposição cumulativa da pena de cassação do 

registro/diploma outorgado. [...]" 

(Ac. de 3.12.2013 no REspe nº 44530, rel. Min. Luciana Lóssiono mesmo sentido oAc de 14.6.2012 no AgR-RO n° 890235, rel. Min. Arnaldo 

Versianie oAc de 31.10.2006 no AgR-REspe n° 25926, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...]. Conduta Vedada. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Configuração. [...]. 2. A divulgação de programa, campanha, obra e atos da prefeitura 

no período vedado, caracteriza o ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97. 3. A quantidade significativa de páginas de jornal 

divulgando diferentes atos do governo local confere maior gravidade à prática da conduta vedada, o que enseja a aplicação da multa acima do 

mínimo legal. [...]” 

(Ac. de 7.11.2013 no AgR-AI nº 32506, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

“[...]. Representação. Conduta vedada. Sanção. Multa. 1. Reconhecimento da conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, em face da 

edição de dois decretos municipais que concediam benefícios a duas empresas, no que tange à locação de bens públicos. 2. Analisando as 
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circunstâncias do caso, a Corte de origem entendeu que a conduta vedada deveria ser sancionada apenas com a multa prevista no art. 73, § 4º, da 

Lei das Eleições, acima do mínimo legal, entendimento que está em consonância com a jurisprudência do Tribunal no sentido da aplicação, na 

espécie, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]” NE: No caso concreto, houve a edição de dois decretos municipais em 

período vedado concedendo auxílio aluguel às empresas neles referidas, sem amparo em lei, entretanto a eficácia dos decretos foi suspendida por 

decisão liminar. 

(Ac. de 5.11.2013 no AgR-REspe nº 58085, rel. Min. Henrique Neves, no mesmo sentido oAc de 9.5.2013 no AgR-RO n° 505393, rel. Min. Dias 

Toffoli,oAc de 4.6.2012 no AgR-RO n° 890235, rel. Min. Arnaldo Versianie oAc de 21.10.2010 no Rp nº 295986, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

"Representação. Prefeito e Vice-prefeito. Pretensa ocorrência de conduta vedada a agente público. [...]. Educação. Não caracterizada, para fins 

eleitorais, como serviço público essencial. Aplicação do princípio da non reformatio in pejus. Art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97. Contratação 

de servidores no período de três meses que antecede o pleito eleitoral. Configuração. Mera prática da conduta. Desnecessário indagar a 

potencialidade lesiva. Fixação da reprimenda. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] 7. Nos termos da 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, caracterizada a infringência ao art. 73 da Lei das Eleições, é preciso fixar, com base na observação 

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda adequada a ser aplicada ao caso concreto. [...]" NE: No caso houve 

contratações de serviços temporários em período eleitoral para a construção de centro educacional. Trecho do voto do relator: “[...] embora 

tenham sido realizadas com o intuito de instalação/inauguração de centro infantil – considerada a educação como serviço público essencial -, 

as contratações afastaram-se da ressalva legalmente prevista porque, no caso concreto, deveria ter sido obedecida a regra constitucional da 

obrigatoriedade do concurso público.” 

(Ac. de 26.9.2013 no REspe nº 45060, rel. Min. Laurita Vaz, no mesmo sentido oAc de 4.6.2012 nº AgR-RO n° 890235, rel. Min. Arnaldo 

VersianioAc. de 27.10.2009 no AgR-AI nº 11352, rel. Min. Marcelo Ribeiroe o Ac. de 11.12.2007 no AgRgREspe n
o
 26060, rel. Min. Cezar 

Peluso.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Abuso do poder político e de autoridade. - Não há como se reconhecer a prática de 

abuso do poder político ou de autoridade pelo candidato, porquanto, ainda que se tenha utilizado de bens, serviços e servidores da Administração 

Pública, o fato não teve repercussão suficiente a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral [...]”. 

(Ac. de 14.6.2012 no AgR-RO nº 282772, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Conduta vedada. - Até a edição da Lei nº 12.034/2009, o art. 73, § 10, da Lei das Eleições não previa a sanção de cassação do registro ou 

diploma do candidato beneficiado pelo ilícito, não sendo possível aplicá-la às eleições de 2008, de forma retroativa. [...]” 

(Ac. de 17.5.2012 no AgR-AI nº 140752, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 
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“Conduta vedada. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. [...] 2. A pena de cassação de registro ou diploma só deve ser imposta em 

caso de gravidade da conduta. Recurso ordinário provido, em parte, para aplicar a pena de multa ao responsável e aos beneficiários.” 

(Ac. de 13.12.2011 no RO nº 149655, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Conduta vedada. Propaganda institucional. Utilização. Recursos públicos. [...] 3. Não cabe a redução da multa aplicada quando 

fundamentada a decisão que fixa o seu valor. (Precedente). [...]" 

(Ac. de 21.6.2011 no AgR-AI nº 410905, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

 

“[...] Recurso especial eleitoral. Conduta vedada. Vice-prefeito eleito no pleito de 2004. Candidato a prefeito nas eleições de 2008. Publicidade 

institucional em período vedado. Beneficiário. Não provimento. 1. Nos termos do art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97, tendo sido realizada 

publicidade institucional em período vedado, deve ser responsabilizado não apenas o agente público que autorizou a referida publicidade, como 

também o agente público que dela se beneficiou [...] 2. Na espécie, o agravante é beneficiário da prática da conduta vedada de que trata o art. 73, 

VI, b, da Lei nº 9.504/97, porque - na qualidade de vice-prefeito do Município de Carlos Chagas - sua imagem estava intimamente ligada à 

administração municipal da qual se fez a vedada propaganda institucional. 3. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda 

institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. [...] 

(Ac. de 31.3.2011 no AgR-REspe nº 999897881, rel. Min. Aldir Passarinho Junior; no mesmo sentido oAc de 1.12.2009 no AgR-REspe nº 35517, 

Rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...]. Conduta vedada a agente público em campanha. Aplicação de critério de proporcionalidade. Reforma do acórdão quanto à cassação do 

diploma. Conhecimento parcial e provimento do recurso especial. [...]. 2 - A lesividade de „ínfima extensão‟ não afeta a igualdade de 

oportunidades dos concorrentes, mostrando-se, portanto, desproporcional a cassação do registro ou diploma, sendo suficiente a multa para 

reprimir a conduta vedada. [...].” 

(Ac. de 26.8.2010 no REspe nº 35739, rel. Min. Fernando Gonçalves, red. designado Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Agravos regimentais em recurso especial eleitoral. Representação. Conduta vedada. Art. 73 da Lei nº 9.504/97. Aplicação de pena pecuniária. 

Não cassação dos diplomas outorgados. Princípio da proporcionalidade. Sanção suficiente para reprimir o ato praticado considerada a sua 

gravidade. [...].” 

(Ac. de 19.8.2010 no AgR-REspe nº 5158135, rel. Min. Cármen Lúcia.) 
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"[...] Conduta vedada. Uso de bens e serviços. Multa. [...] 2. Caracterizada a infração às hipóteses do art. 73 da Lei 9.504/97, é necessário 

verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, qual a sanção que deve ser aplicada. Nesse exame, cabe ao 

Judiciário dosar a multa prevista no § 4º do mencionado art. 73, de acordo com a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a 

repercussão que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar o registro ou o diploma do candidato beneficiado, na forma do § 5º do 

referido artigo. 3. Representação julgada procedente." 

(Ac. de 21.10.2010 na Rp nº 295986, rel. Min. Henrique Neves da Silva.) 

  

“Investigação judicial. Abuso de poder. Uso indevido dos meios de comunicação social. Condutas vedadas. [...] 3. Comprovadas as práticas de 

condutas vedadas no âmbito da municipalidade, é de se reconhecer o evidente benefício à campanha dos candidatos de chapa majoritária, com a 

imposição da reprimenda prevista no § 8º do art. 73 da Lei das Eleições. [...] 5. Se a Corte de origem, examinando os fatos narrados na 

investigação judicial, não indicou no acórdão regional circunstâncias que permitissem inferir a gravidade/potencialidade das infrações cometidas 

pelos investigados, não há como se impor a pena de cassação, recomendando-se, apenas, a aplicação das sanções pecuniárias cabíveis, observado 

o princípio da proporcionalidade. Agravos regimentais desprovidos.” 

(Ac. de 29.4.2010 no AgR-REspe nº 35590, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. 1. A dificuldade imposta ao exercício funcional de uma servidora 

consubstanciado em suspensão de ordem de férias, sem qualquer interesse da administração, configura a conduta vedada do art. 73, V, da Lei nº 

9.504/97, ensejando a imposição de multa. 2. A atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao tema das condutas vedadas do art. 

73 da Lei das Eleições, afigura-se mais recomendável a adoção do princípio da proporcionalidade e, apenas naqueles casos mais graves, em que 

se cogita da cassação do registro ou do diploma, é cabível o exame do requisito da potencialidade, de modo a se impor essas severas penalidades. 

[...]” 

(Ac. de 17.11.2009 no AgR-AI nº 11207, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Representação. Art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97. 1. As condutas vedadas constituem infrações que o caput do art. 73 da Lei das Eleições, 

expressamente, estabelece que são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, justificando, assim, as 

restrições impostas aos agentes públicos. 2. A adoção do princípio da proporcionalidade, tendo em conta a gravidade da conduta, demonstra-se 

mais adequada para gradação e fixação das penalidades previstas nas hipóteses de condutas vedadas. 3. Caracterizada a conduta vedada, a multa 

do § 4º do art. 73 da Lei das Eleições é de aplicação impositiva, não havendo falar em princípio da insignificância, cabendo ao julgador, em face 

da conduta, estabelecer o quantum da multa que entender adequada ao caso concreto. [...]” 

(Ac. de 22.10.2009 no AgR-AI nº 11488, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 
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“[...] Conduta vedada a agentes públicos em campanha. Parcial provimento. [...] 5.   No que se refere ao valor da multa aplicada, conheço do 

recurso para reduzir o montante de cem para trinta mil UFIR, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. 6.   Com relação ao segundo 

agravo regimental, interposto pela Coligação Resistência Popular, há reiteração das razões recursais ao se alegar que o § 5º do art. 73 da  Lei das 

Eleições foi violado, uma vez que a sanção de cassação do mandato deveria ser concomitante à pena de multa. [...]  De toda sorte, constou na 

decisão agravada que tal alegação não merece guarida, pois, nos termos da jurisprudência do e. TSE, "a prática de conduta vedada do art. 73 da 

Lei das Eleições não conduz, necessariamente, à cassação do registro ou do diploma. [...]” 

(Ac. de 15.10.2009 no ARESPE nº 28433, rel. Min. Felix Fischer.) 

  

“[...] Conduta vedada [...] Ausência do requisito de potencialidade. Elemento subjetivo. Não interferência. Insignificância. Não incidência. 

Proporcionalidade. Fixação da pena. Recurso provido. [...] 3.   O juízo de proporcionalidade incide apenas no momento da fixação da pena. As 

circunstâncias fáticas devem servir para mostrar a relevância jurídica do ato praticado pelo candidato, interferindo no juízo de proporcionalidade 

utilizado na fixação da pena. [...] 4. No caso, não cabe falar em insignificância, pois, utilizados o e-mail eletrônico da Câmara Municipal, 

computadores e servidor para promover candidaturas. Tratando-se de episódio isolado provocado por erro do assessor e havendo o reembolso do 

erário é proporcional a aplicação de multa no valor de 5.000 UFIRs, penalidade mínima prevista. [...]” 

(Ac. de 8.10.2009 no ARESPE nº 27896, rel. Min. Joaquim Barbosa, red. designado Min. Felix Fischer.) 

  

“[...] Conduta vedada. 1.  A utilização de veículo de prefeitura para o transporte de madeira destinada à construção de palanque de comício, em 

benefício de candidato, configura a conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97. 2.   Na fixação da multa a que se refere o § 4º do art. 73 da 

Lei nº 9.504/97, ou mesmo para as penas de cassação de registro e diploma estabelecidas no § 5º do mesmo diploma legal, deve ser observado o 

princípio da proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da conduta. 3. A adoção da proporcionalidade, no que tange à imposição das 

penalidades quanto às condutas vedadas, demonstra-se mais adequada, porquanto, caso exigível potencialidade para todas as proibições descritas 

na norma, poderiam ocorrer situações em que, diante de um fato de somenos importância, não se poderia sequer aplicar uma multa, de modo a 

punir o ilícito averiguado. [...]” 

(Ac. de 22.9.2009 no AgR-RO nº 2344, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Representação. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Publicidade institucional. 1. Há julgados do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, 

independentemente do momento em que a publicidade institucional foi autorizada, se a veiculação se deu dentro dos três meses que antecedem a 

eleição, configura-se o ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. [...] 5. A adoção do princípio da proporcionalidade, tendo em conta a 

gravidade da conduta, demonstra-se mais adequada para gradação e fixação das penalidades previstas nas hipóteses de condutas vedadas. [...] 
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(Ac. de 15.9.2009 no AgR-REspe nº 35240, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Art. 73, i, da lei nº 9.504/97. Utilização. Veículo. Transporte. Material. Pintura. Muro. Comitê eleitoral. 1.  

A aplicação da penalidade de cassação do registro ou do diploma deve ser orientada pelo princípio constitucional da proporcionalidade. 2.  

Comprovada a utilização de bem público em prol da campanha eleitoral da recorrente, a multa aplicada, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), não ofende o princípio da proporcionalidade. [...]” 

(Ac. de 15.9.2009 no RO nº 2370, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Representação. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Publicidade institucional. [...] 5.   A despeito da responsabilidade da conduta vedada, o § 8º do 

art. 73 da Lei das Eleições expressamente prevê a possibilidade de imposição de multa aos partidos, coligações e candidatos que dela se 

beneficiarem. [...]” 

(Ac. de 25.8.2009 no AgR-REspe nº 35445, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. Eleições 2004. Sanção de inelegibilidade. Três anos. Recurso prejudicado. Multa. Subsistência. 

[...] I - O termo inicial para a aplicação da sanção de inelegibilidade, nos termos do inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, é a data 

da eleição em que ocorreu o ilícito. Súmula 19 do TSE. II - A pena de multa não está sujeita a marco temporal. Precedentes. [...]” NE: Trecho da 

decisão monocrática confirmada neste agravo regimental: “[...] Restou caracterizado nesses autos que foram efetivamente utilizados vários 

veículos da Prefeitura Municipal (ônibus escolar, Gol e Kombi), com ciência do então Prefeito, com o fim de realizar a condução de inúmeras 

pessoas para a festa de casamento do terceiro representado, Geraldo Magela Lopes Malta. [...]” 

(Ac. de 2.6.2009 no AAG nº 7487, rel. Min. Ricardo Lewandowski.) 

  

“[...] 6. Multa. Condenação. Afastamento. Agravo regimental do candidato eleito no pleito de 2004 provido. Não deve remanescer a condenação 

ao pagamento de multa se a incidência do art. 73 da Lei Eleitoral foi afastada.” 

(Ac. de 19.6.2008 no AgRgREspe nº 27197, rel. Min. Joaquim Barbosa.) 

  

“[...] 1. A jurisprudência do TSE considera que a configuração da prática de conduta vedada independe de sua potencialidade lesiva para 

influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei. [...] 2. O juízo de proporcionalidade 

incide apenas no momento da fixação da pena. [...]” NE: No caso concreto, “[...] a propaganda eleitoral na escola pública municipal configurou a 

prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97”. Embora tenha reconhecido a ocorrência de tal prática, o Tribunal Regional deixou 

de aplicar as sanções cabíveis em razão de não ter ficado demonstrada a potencialidade de tal conduta influir no resultado do pleito. 
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(Ac. de 4.12.2007 no REspe n
o
 27737, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Conduta. Prefeito. Agente público. Candidatura. Reeleição. Distribuição. Gratuidade. Lotes. Outorga. Escritura pública. Anterioridade. 

Eleições. Caráter eleitoreiro. Fragilidade. Conjunto probatório. Ausência. Captação ilícita. Caracterização. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. 

Desnecessidade. Aferição. Potencialidade. Conduta vedada. Ínfima. Ilicitude. Aplicação. Exclusividade. Multa. Art. 73, § 4
o
, da Lei n

o
 9.504/97. 

Princípio da proporcionalidade. Ausência. Violação. Art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. [...] A prática de conduta vedada do art. 73 da Lei das 

Eleições não conduz, necessariamente, à cassação do registro ou do diploma. Precedentes. – „O dispositivo do art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97, 

não determina que o infrator perca, automaticamente, o registro ou o diploma. Na aplicação desse dispositivo reserva-se ao magistrado o juízo de 

proporcionalidade. Vale dizer: se a multa cominada no § 4
o
 é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação‟ (Ac. 

n
o
5.343/RJ, rel. Min. Gomes de Barros). [...]” 

(Ac. de 14.8.2007 no AgRgREspe n
o
 25994, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] Conduta vedada. Publicidade institucional em período vedado. Configuração. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “[...] não assiste razão 

aos recorrentes no que se refere à desproporcionalidade da sanção imposta. É firme a nossa jurisprudência de que a pena de cassação de registro 

ou de diploma – em decorrência da prática de conduta vedada – pode deixar de ser aplicada quando o Tribunal, analisando o contexto da prática 

ilícita, comprovar que a sua lesividade é de menor extensão. Todavia, as circunstâncias do caso concreto demonstram o acerto da sanção 

aplicada, não pelo fundamento da presunção objetiva de desigualdade, mas pelas peculiaridades expostas no aresto atacado. Digo isso porque a 

conduta vedada na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n
o
9.504/97, somada às veiculações das propagandas, deu-se por meio de órgão de 

comunicação de massa – propaganda institucional em emissora de televisão.” 

(Ac. de 31.5.2007 no REspe n
o
 25745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

“[...] 1. Manutenção do acórdão recorrido que aplicou pena de multa (art. 73, V, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97) ao invés de cassar o registro de 

candidatura ou diploma por ter havido nomeação de servidores públicos no período de campanha eleitoral. [...]” 

(Ac. de 24.10.2006 no REspe n
o
 25997, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Representação. Candidato. Deputado distrital. Abuso do poder político. Não-ocorrência. [...] As vedações previstas no art. 73, I e III, da Lei 

n
o
 9.504/97 estão direcionadas ao agente público. Não é funcionário público licenciado (Lei n

o
 8.429/92 – art. 2

o
) o candidato a deputado 

exonerado de função comissionada em data bem anterior à realização do pleito. [...]” NE: “[...] não há como aplicar sanção pecuniária prevista no 

§ 4
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97, porque o agravado não é agente público licenciado. Como constou do acórdão regional, o agravado, que se 

exonerou do cargo de administrador do Lago Sul, não se enquadra na categoria de agente público, passível das sanções previstas naquele artigo.” 
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(Ac. de 9.2.2006 no AgRgAg n
o
 4638, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, inciso I, da Lei n
o
 9.504/97. [...] Multa. Mínimo legal. Ausência. Bis in idem. [...]” NE: Utilização de máquina de 

xerox do município para copiar material de propaganda eleitoral. “[...] a multa foi aplicada no grau mínimo, o que revela que o Tribunal a 

quo exerceu um juízo de dosimetria ao cominar a sanção pecuniária compatível com a gravidade do fato. Destaco, ainda, que não é caso de se 

cogitar em bis in idem ante a autonomia das instâncias administrativa, civil e penal, que não se confundem com a instância eleitoral.” 

(Ac. n
o
 5694, de 25.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 1. Configurada a conduta vedada (art. 73 da Lei n
o
 9.504/97), incide a sanção de multa prevista no seu § 4

o
. Além dela, nos casos que o § 

5
o
 indica, o candidato ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Não se exige fundamentação autônoma. [...]” 

(Ac. n
o
 21320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Período vedado. [...] Aplicação de multa e cassação do registro de candidatura. [...] I – A penalidade de cassação 

de registro ou de diploma prevista no § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 não constitui hipótese de inelegibilidade. Precedente. II – Na linha da 

atual jurisprudência, é irrelevante a data em que foi autorizada a publicidade institucional, pois a sua divulgação nos três meses que antecedem o 

pleito é conduta vedada ao agente público, ficando o responsável sujeito à pena de multa no valor de cinco a cem mil Ufirs (art. 73, § 4
o
, da Lei 

n
o
 9.504/97) e o candidato beneficiado pela conduta vedada sujeito à cassação do registro ou do diploma e à pena de multa (art. 73, §§ 5

o
 e 8

o
 da 

Lei das Eleições). [...]” 

(Ac. n
o
 24739, de 28.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Eleições 2002. Recurso especial recebido como recurso ordinário. Preliminares de intempestividade e preclusão afastadas. Conduta vedada aos 

agentes públicos. Uso de programas sociais, em proveito de candidato, na propaganda eleitoral. Recurso provido para cassar o diploma de 

governador. Aplicação de multa. [...] É vedado aos agentes públicos fazer ou permitir o uso promocional de programas sociais custeados pelo 

poder público.” NE: “[...] Não se trata de interromper o programa social, que pode, perfeitamente, continuar o seu curso. O que é vedado é valer-

se dele para fins eleitorais, em proveito de candidato ou partido, como inquestionavelmente está posto na propaganda eleitoral do recorrido. 

Tenho como configurado a violação à hipótese do inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições e que o representado, valendo-se desses expedientes e 

praticando condutas que lhe eram vedadas, enseja, nos termos do § 5
o
, a incidência da pena de cassação do seu diploma. Dou provimento ao 

recurso para cassar o diploma e impor a multa [...]”. 

(Ac. n
o
 21320, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 
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“Propaganda institucional estadual. Governador. Responsabilidade. Conduta vedada. Art. 73, VII, da Lei n
o
9.504/97. Embargos de declaração. 

Omissão. Ausência. Multa. Aplicação. Mínimo legal. Impossibilidade. Gravidade da infração. 1. A aplicação da multa no valor máximo, por 

transgressão à regra do art. 73, VII, da Lei n
o
 9.504/97, justifica-se pelo uso da propaganda institucional em benefício do candidato à reeleição e, 

ainda, pela grande monta de recursos, o que evidencia a gravidade da infração. Embargos rejeitados.” 

(Ac. n
o
 21307, de 19.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Serviço de cunho social custeado pela Prefeitura Municipal, posto à disposição dos cidadãos. Ampla 

divulgação. Ocorrência da prática vedada, a despeito de seu caráter meramente potencial. Responsabilidade dos candidatos, pela distribuição dos 

impressos, defluente da prova do cabal conhecimento dos fatos. Art. 22, XV, da LC n
o
 64/90. A adoção do rito desse artigo não impede o TRE de 

aplicar a cassação do diploma, prevista no art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97, bem como não causa prejuízo à defesa. Art. 14, § 9

o
, da CF/88. Não 

implica nova hipótese de inelegibilidade prever-se a pena de cassação do diploma no referido art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. [...] Ainda que 

adotado o rito previsto no art. 22 da LC n
o
64/90, não está o regional impedido de aplicar a cassação do diploma estabelecida no art. 73, § 5

o
, da 

Lei n
o
 9.504/97. Precedentes. Também não há falar que isso importe em prejuízo à defesa. Não consiste em nova hipótese de inelegibilidade a 

previsão, no indigitado art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97, da pena de cassação do diploma, que representou tão-somente o atendimento, pelo 

legislador, de um anseio da sociedade de ver diligentemente punidos os candidatos beneficiados pelas condutas ilícitas descritas nos incisos I a 

IV e VI desse artigo. [...]” 

(Ac. n
o
 20353, de 17.6.2003, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Investigação judicial. Prefeito candidato à reeleição. Uso de caracteres pessoais em bens públicos. Cores. Iniciais do nome. Slogans de 

campanha. Princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Desobediência. Abuso do poder político. Art. 74 da Lei 

n
o
 9.504/97. Fatos ocorridos no período de campanha eleitoral. Competência da Justiça Eleitoral. [...] Sentença proferida e reformada pelo 

Tribunal Regional antes do pleito. Competência da Justiça Eleitoral assentada por decisão do TSE. Nova decisão da Corte Regional confirmando 

a sentença. Cassação do registro. Possibilidade. Art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n
o
64/90.” NE: O Tribunal julgou improcedente a 

alegação de afronta ao art. 22, XV, da Lei Complementar n
o
64/90, por ter sido aplicada a pena de cancelamento do registro de candidatura para 

eleições que já transcorreram, pois a investigação judicial foi julgada procedente antes das eleições. 

(Ac. n
o
 4271, de 29.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

NE: “[...] a única pena prevista para o descumprimento do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 é a cassação do registro, sanção essa que ficou 

expressamente aplicada na sentença de primeiro grau [...].” (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. n
o
 19743, de 4.2.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 
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“Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Propaganda institucional. [...] 2. Somente a agente público pode ser aplicada a multa por 

infração à letra b do inciso VI do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97.” 

(Ac. n
o
 20972, de 5.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Embargos de declaração. Representação. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Registro de candidato. Cassação. Pena única. Omissão. Ausência. 1. A 

única pena prevista para a infração ao art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 é a perda do registro. Embargos rejeitados.” NE: “[...] Está claro que o legislador 

não previu para a hipótese nenhuma outra pena, tampouco a perda de diploma. [...]” 

(Ac. n
o
 19404, de 11.6.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“I – Representação (Lei n
o
 9.504/97, art. 96): admissibilidade de cassação do registro ou do diploma, ainda quando julgada procedente após a 

proclamação dos eleitos. II – Cassação de registro ou de diploma do candidato beneficiado, nos termos do art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97, ainda 

quando não seja imputável a conduta vedada. III – Recurso provido.” NE: “[...] a sanção de cassação do registro alcança o candidato beneficiado 

pelo ilícito, ainda quando não lhe seja imputável a autoria do fato: é a situação, no caso, do vice-prefeito eleito. Não cabe, entretanto, impor-lhe a 

multa, que ao contrário, só pode atingir os responsáveis pela conduta proibida. [...]” 

(Ac. n
o
 19462, de 7.5.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

  

“Embargos de declaração. Decisão. Provimento. Representação. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Registro de candidato. Cassação. Omissão e 

contradição. Ausência. 1. Não se demonstra necessário, para cumprimento da decisão recorrida, consignar-se expressamente a perda de registro 

de candidato, por infração ao art. 77 da Lei n
o
9.504/97, visto que esta é a conseqüência do provimento da representação formulada por 

desrespeito a essa norma. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da proporcionalidade uma vez que a pena de cassação de registro não tem 

como ser aplicada proporcionalmente. Intenção do legislador em punir exemplarmente o candidato que transgredisse as regras contidas na Lei 

n
o
 9.504/97. Embargos rejeitados.” 

(Ac. n
o
 19404, de 12.3.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, I e II, da Lei n
o
 9.504/97. Asfaltamento de área para realização de comício. Representação julgada após a eleição. 

Possibilidade de cassação de diploma – § 5
o
do art. 73 da mesma lei. Recurso de Ministério Público conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 19417, de 23.8.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=20972&processoClasse=RESPE&decisaoData=20021105&decisaoNumero=20972
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“Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. Uso de veículo. Polícia Militar. Caráter eventual. Conduta atípica. Cassação de registro. 

Representação. Art. 96 da Lei n
o
 9.504/97. Possibilidade. [...] 2. A aplicação da penalidade de cassação de registro de candidatura pode decorrer 

de violação ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, apurada mediante representação prevista no art. 96 da mesma lei.” 

(Ac. n
o
 18900, de 10.5.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Crime eleitoral. Denúncia. Atipicidade. A cessão ou uso de veículo da administração, em benefício de candidato, não foram erigidos como 

crime, pela Lei das Eleições, configurando apenas condutas vedadas aos agentes públicos, sujeitas a pena de multa. Decisão que se confirma, 

pois o fato descrito na denúncia não constitui crime.” 

(Ac. n
o
 16239, de 24.8.2000, rel. Min. Garcia Vieira.) 

  

“Recurso especial. Investigação judicial. Lei Complementar n
o
 64/90. Uso indevido do poder de autoridade. Potencialidade da conduta vedada e 

conseqüente repercussão no pleito. Nulidade do processo por cerceamento de defesa. Inexistência. [...] II – Investigação judicial. Uso indevido do 

poder de autoridade. Potencialidade da prática da conduta vedada e conseqüente repercussão no pleito. Decisão em harmonia com conjunto 

probatório. Recurso desprovido.” NE: O objeto da investigação foi a utilização de empresa pública municipal e dos serviços de servidor estadual, 

em benefício de campanha eleitoral. “A representação foi oferecida pelo Ministério Público, tendo em vista o descumprimento das disposições 

normativas insertas no art. 73, I e III, da Lei n
o
9.504/97, que prevê expressamente, no art. 96 e seguintes, o rito processual para a apuração da 

infração, bem como a penalidade a ser imposta, consignada no § 4
o
 do mencionado art. 73. Todavia, o representante requereu, na inicial, a 

observância dos procedimentos e das sanções previstas na LC n
o
 64/90, no que foi atendido pela instância ordinária, com a anuência do 

recorrente, que em nenhum momento processual argüiu a matéria. Assim, embora questionáveis o rito procedimental sugerido e a sanção 

aplicada, a matéria não foi suscitada, nem mesmo nas razões do recurso especial interposto, restando absolutamente preclusa. Ademais, a Lei 

n
o
 9.840/99, conferindo nova redação ao § 5

o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97, impõe a pena de cassação do registro ou do diploma do candidato 

beneficiado pelas práticas ilícitas previstas nos incisos I e III do art. 73, o que é o caso dos autos.” 

(Ac. n
o
 16003, de 1

o
.8.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) 

  

“Recurso. Conhecimento como ordinário. Investigação judicial de competência originária de Tribunal Regional Eleitoral. Sanção pecuniária (Lei 

n
o
 9.504/97, art. 73, § 4

o
). Possibilidade de sua convivência com o art. 22, I a XV, da LC n

o
 64/90. Negado provimento.” NE: Recurso de um dos 

candidatos alegando já ter sido alvo de representação com base no art. 73, IV, da Lei n
o
9.504/97, pelos mesmos fatos. 

(Ac. n
o
 16120, de 14.12.99, rel. Min. Costa Porto.) 
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Inelegibilidade 
 

“Representação. Captação ilícita de sufrágio e conduta vedada. Declaração. Inelegibilidade. Impossibilidade. Deferimento. Medida liminar. 

Efeito suspensivo. Recurso ordinário. Necessidade. Preservação. Elegibilidade. Desprovimento. 1. Caso em que, em razão da ampla 

devolutividade de que se reveste o recurso interposto e considerando ainda os fatos e fundamentos aduzidos nas suas razões, tem-se por prudente 

a concessão da liminar, considerando-se mormente a jurisprudência desta Casa no sentido de que a hipótese de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, 

alínea j, da LC nº 64/90, não é imposta em sede de representação fundada nos arts. 41-A e 73 da Lei nº 9.504/97, constituindo apenas efeito 

secundário de uma eventual condenação nesta ação, verificável apenas no momento em que o cidadão vier a requerer o registro de sua 

candidatura [...]”. 

(Ac. de 13.11.2014 no AgR-AC nº 133009, rel. Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura). 

  

"Registro. Condenação eleitoral. Conduta vedada. 1. A inelegibilidade referente à condenação por conduta vedada, por órgão colegiado ou com 

trânsito em julgado, prevista na alínea j do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, somente se configura caso efetivamente ocorra a imposição da 

sanção de cassação de registro ou de diploma no respectivo processo. 2.  Evidencia-se não configurada a hipótese de inelegibilidade da alínea j se 

o candidato foi condenado pelas instâncias ordinárias apenas ao pagamento de multa pela prática de conduta vedada. [...]" 

(Ac de 30.10.2012 no REspe nº 23034, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Programa habitacional. Doação de lotes. [...] 3. É pacífica a jurisprudência 

da Casa no sentido de que as sanções de cassação de registro de candidatura ou de diploma previstas em diversos dispositivos da Lei n
o
 9.504/97 

(arts. 41-A, 73, 74, e 77) não implica inelegibilidade. [...]” 

(Ac. n
o
 5.817, de 16.8.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Período vedado. [...] Aplicação de multa e cassação do registro de candidatura [...]” I – A penalidade de cassação 

de registro ou de diploma prevista no § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 não constitui hipótese de inelegibilidade. Precedente. [...]” 

(Ac. n
o
 24.739, de 28.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac. n

o
 5.457, de 1

o
.3.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Eleitoral. Agravo regimental. Descabimento de ação rescisória. Representação fundada no art. 73 da Lei n
o
9.504/97. Ausência de declaração de 

inelegibilidade. Precedentes. Cabe ação rescisória somente de decisão do TSE que trata de inelegibilidade (art. 22, I, j, CE). Agravo regimental 

improvido.” NE: Inc. IV do art. 73 da Lei n
o
9.504/97. 

(Ac. n
o
 139, de 7.8.2003, rel. Min. Carlos Velloso.) 

http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/condutas-vedadas-a-agentes-publicos/penalidade/inelegibilidade
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“[...] Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Serviço de cunho social custeado pela Prefeitura Municipal, posto à disposição dos cidadãos. Ampla 

divulgação. Ocorrência da prática vedada, a despeito de seu caráter meramente potencial. Responsabilidade dos candidatos, pela distribuição dos 

impressos, defluente da prova do cabal conhecimento dos fatos. Art. 22, XV, da LC n
o
 64/90. [...] Art. 14, § 9

o
, da CF/88. Não implica nova 

hipótese de inelegibilidade prever-se a pena de cassação do diploma no referido art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. [...] Não consiste em nova 

hipótese de inelegibilidade a previsão, no indigitado art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97, da pena de cassação do diploma, que representou tão-

somente o atendimento, pelo legislador, de um anseio da sociedade de ver diligentemente punidos os candidatos beneficiados pelas condutas 

ilícitas descritas nos incisos I a IV e VI desse artigo. [...]” 

(Ac. n
o
 20.353, de 17.6.2003, rel. Min. Barros Monteiro.) 

 

Responsabilidade ou conhecimento prévio 
  

“[...] Condutas vedadas. Art. 73, incisos I, II e III, da Lei nº 9.504/1997. Não configuração. Cumulação. Propaganda antecipada. Comparação 

entre governos. Prévio conhecimento. Beneficiário. Procedência parcial. 1. Na análise das condutas vedadas, necessária a avaliação criteriosa 

com absoluta observância do princípio da razoabilidade, que deve nortear a boa aplicação da lei. 2. A realização de entrevista coletiva do Chefe 

da Casa Civil no Palácio do Planalto, sede do governo federal e domicílio profissional do representado, não configura desrespeito ao art. 73, 

inciso I, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que os atos praticados foram condizentes aos deveres do cargo que ocupa. 3. Não se podem considerar os 

atos do agente público ilícitos simplesmente porque praticados em período eleitoral, principalmente se não se turbou a normalidade das eleições. 

4. Para a configuração de afronta ao art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, imperiosa a presença do „exceder‟ previsto no inciso em questão 

referente a possível desvio de finalidade. 5. A convocação de cadeia de rádio e televisão é matéria disciplinada pelo Decreto nº 52.795/1963, que 

permite, segundo juízo discricionário das autoridades referidas no Decreto, a convocação de cadeia de rádio e televisão, na preservação da ordem 

pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração „para a divulgação de „assuntos de relevante importância‟. 6. Para a 

configuração da conduta vedada indicada no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, não se pode presumir a responsabilidade do agente 

público. 7. Configuram propaganda eleitoral extemporânea os temas da entrevista que desbordam do motivo da convocação e se mostram de 

nítido caráter eleitoreiro. 8. A comparação entre o atual Governo Federal e o anterior, é inadmissível quando extrapola os limites da discussão de 

temas de interesse político-comunitário, sob pena de se configurar propaganda subliminar. 9. Para aplicação da penalidade prevista no § 3º do art. 

36 da Lei no 9.504/1997, há que ser comprovado o prévio conhecimento do beneficiário [...]”. 

(Ac. de 1º.8.2014 na Rp nº 59080, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 
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“[...]. Eleições 2006. [...]. Representação. Utilização de site oficial do governo estadual para promover eleitoralmente a figura do chefe do poder 

executivo. Conduta vedada. Configuração. Propaganda eleitoral antecipada. Prévio conhecimento. Presunção. Impossibilidade. Multa afastada. 

Parcial provimento. [...] 3. A simples circunstância de exercer a chefia do Poder Executivo Estadual, por si só, não permite a conclusão de que o 

agravante teria conhecimento do teor de todas as matérias veiculadas por agência que integra a estrutura administrativa do Estado. [...]” 

(Ac. de 19.3.2013 no AgR-REspe nº 26838, rel. Min. Dias Toffoli.) 

 

“Representação. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Publicidade institucional. [...] 4. Ainda que não sejam os responsáveis pela conduta vedada, o 

§ 8º do art. 73 da Lei das Eleições expressamente prevê a possibilidade de imposição de multa aos partidos, coligações e candidatos que dela se 

beneficiarem. [...]” 

(Ac. de 15.9.2009 no AgR-REspe nº 35.240, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Art. 73, I, da lei nº 9.504/97. Utilização. Veículo. Transporte. Material. Pintura. Muro. Comitê eleitoral. 

[...] 3.  Tanto os responsáveis pela conduta vedada, quanto aqueles que dela se beneficiaram, sujeitam-se às sanções legais, consoante o disposto 

nos §§ 4º e 8º do artigo 73 da Lei n. 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 15.9.2009 no RO nº 2.370, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Propaganda institucional indevida. Multa. 1. Não há de se determinar a cassação de registro de candidato a cargo eletivo, em processo de 

reeleição, quando não se verifica, de modo certo, ter sido ele o responsável pela veiculação de propaganda indevida em site eletrônico da 

Internet. 2. Determinação de prefeito, embora candidato, de instauração de procedimento administrativo para apurar o responsável pela inserção 

da propaganda no site. [...]” 

(Ac. de 5.10.2006 no AgRgREspe n
o
 24.898, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] 1. Para restar demonstrada a responsabilidade do agente público pelo cometimento do ilícito eleitoral instituído pelo art. 73, inciso VI, 

letra b, da Lei n
o
 9.504/97, é indispensável a comprovação de que o suposto autor da infração tenha autorizado a veiculação de publicidade 

institucional nos três meses que antecedem o pleito, não se podendo presumir a responsabilidade do agente público. [...]” 

(Ac. n
o
 25.120, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 1. Não é admissível a cassação de diploma pelo ilícito do art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, com fundamento em presunção. [...]” 

(Ac. n
o
 5.565, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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“[...] III – Como também assentado na jurisprudência do TSE, tem-se como configurado o ilícito previsto no art. 73 da Lei das Eleições, 

independentemente da demonstração da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da comprovação do prévio conhecimento do 

beneficiário ou da intimação para a retirada da publicidade (recursos especiais eleitorais n
os

 21.151/PR, DJ de 27.6.2003; 21.167/ES, DJ de 

12.9.2003; 21.152/PA, DJ de 1
o
.8.2003, todos da relatoria do Ministro Fernando Neves). [...]” 

(Ac. n
o
 24.739, de 28.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“[...] 2. Para a imposição de multa ao agente público por prática de conduta vedada pelo art. 73 da Lei n
o
9.504/97, exige-se a comprovação de sua 

responsabilidade. 3. [...]” NE: “[...] depoimentos no sentido da participação de alunos da rede pública municipal de ensino em desfile cívico de 7 

de setembro, carregando maquetes de obras públicas do prefeito, candidato à reeleição, bem como do diretor da Escola Carlindo Alves e demais 

professores, que utilizaram adesivos com fotografia e nome do candidato”. 

(Ac. n
o
 3.710, de 23.3.2004, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“Propaganda institucional estadual. Governador. Responsabilidade. Ano eleitoral. Média dos últimos três anos. Gastos superiores. Conduta 

vedada. Agente público. Art. 73, VII, da Lei n
o
 9.504/97. Prévio conhecimento. Comprovação. Desnecessidade. 1. É automática a 

responsabilidade do governador pelo excesso de despesa com a propaganda institucional do estado, uma vez que a estratégia dessa espécie de 

propaganda cabe sempre ao chefe do Executivo, mesmo que este possa delegar os atos de sua execução a determinado órgão de seu governo. 2. 

Também é automático o benefício de governador, candidato à reeleição, pela veiculação da propaganda institucional do estado, em ano eleitoral, 

feita com gastos além da média dos últimos três anos. Recurso conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 21.307, de 14.10.2003, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, red. designado Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Serviço de cunho social custeado pela Prefeitura Municipal, posto à disposição dos cidadãos. Ampla 

divulgação. Ocorrência da prática vedada, a despeito de seu caráter meramente potencial. Responsabilidade dos candidatos, pela distribuição dos 

impressos, defluente da prova do cabal conhecimento dos fatos. Art. 22, XV, da LC n
o
 64/90. A adoção do rito desse artigo não impede o TRE de 

aplicar a cassação do diploma, prevista no art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97, bem como não causa prejuízo à defesa. Art. 14, § 9

o
, da CF/88. Não 

implica nova hipótese de inelegibilidade prever-se a pena de cassação do diploma no referido art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. [...] A 

responsabilidade dos candidatos pela distribuição dos impressos deflui da circunstância de que tinham cabal conhecimento dos fatos, tanto que 

acompanharam pessoalmente a distribuição daquele material. [...]” 

(Ac. n
o
 20.353, de 17.6.2003, rel. Min. Barros Monteiro.) 
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“Recursos especiais. Representação. Propaganda institucional veiculada em período vedado. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. [...] 2. Para a 

imposição da multa do art. 73, § 8
o
, da Lei n

o
 9.504/97, é imperioso que o candidato tenha sido efetivamente beneficiado pela propaganda ilegal. 

[...]” 

(Ac. n
o
 21.106, de 8.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Conduta vedada. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Propaganda institucional em período vedado. Placas de obras. Convênio entre o estado e o 

município. Nomes de dois candidatos a deputado. Beneficiários. Multa. §§ 4
o
 e 8

o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97. Governador. Responsabilidade. 

Falta de comprovação. Multa. Insubsistência. 1. Para a imposição de multa ao agente público, é imprescindível a comprovação de sua 

responsabilidade pela conduta vedada.” NE: “[...] ao contrário do que ocorre na propaganda eleitoral irregular, a notificação para a retirada da 

propaganda e a comprovação do prévio conhecimento do beneficiário não são exigíveis, bastando, para a aplicação de multa aos agentes públicos 

responsáveis e aos partidos, coligações e candidatos que dela se beneficiarem, a comprovação da existência da conduta vedada. [...]” 

(Ac. n
o
 21.152, de 22.4.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Agravo regimental. Propaganda institucional em período vedado. Reexame de prova. Ausência de prequestionamento. A análise da questão 

relativa à natureza da propaganda – se de caráter meramente informativo e educativo ou de promoção pessoal – esbarra no óbice da Súmula 

n
o
 279 do STF por implicar, necessariamente, reexame da prova. Agravo improvido.” NE: Propaganda institucional em período vedado; “[...] a 

falta de prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda só pode ser sustentada em relação aos arts. 36 e 37 da Lei n
o
 9.504/97. [...]” 

(Ac. n
o
 3.135, de 14.5.2002, rel. Min. Ellen Gracie.) 

  

“Recurso especial. Violação ao art. 43 da Lei n
o
 9.504/97. Não-ocorrência. Dissenso jurisprudencial não caracterizado. O enunciado n

o
 17 da 

Súmula do TSE somente é aplicável nos casos dos arts. 36 e 37 da Lei n
o
9.504/97. Não-conhecimento.” NE: Inocorrência de bis in idem na 

aplicação da multa do art. 73, § 4
o
, da Lei n

o
9.504/97 pelo mesmo fato que ensejou aplicação da multa do art. 43 por propaganda na imprensa 

escrita. 

(Ac. n
o
 19.626, de 11.4.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Propaganda institucional. Período vedado. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Placas em obras públicas. Permanência. Responsabilidade. Comprovação. 

[...] 2. A ausência de prova de responsabilidade pela fixação ou permanência das placas não permite a imposição de sanção, nos termos da 

jurisprudência deste Tribunal. Recurso especial conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 19.323, de 24.5.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 
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“[...] Propaganda eleitoral irregular. Art. 37, § 1
o
, e art. 73, § 4

o
 da Lei n

o
 9.504/97. Presunção de responsabilidade. 1. É necessária a 

comprovação da responsabilidade do candidato e do agente público para que sejam condenados pelas infrações do art. 37, § 1
o
 e art. 73, § 4

o
 da 

Lei n
o
 9.504/ 97, respectivamente. [...]” 

(Ac. n
o
 2.022, de 21.10.99, rel. Min. Nelson Jobim.) 

 

Beneficiário 
 

“[...] Parcelamento. Multa eleitoral. Sessenta vezes. Indeferimento. Parcelamento menor. Correção monetária. Possibilidade. Desprovimento. 1. 

Nos termos do art. 10 da Lei nº 10.522/2002, „os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser divididos em até 

sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei‟. Assim, „estabelecido que a 

divisão se dá, 'a exclusivo critério da autoridade fazendária', não há obrigatoriedade de o parcelamento ser concedido no prazo máximo previsto‟ 

[...] 2. No tocante à correção monetária, a atual redação do art. 11, § 11, da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº 12.034/2009, prevê que "a Justiça 

Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal" [...]”. 

(Ac. de 3.3.2016 no AgR-AI nº 93989, rel. Min. Luciana Lóssio; no mesmo sentido oAc de 3.9.2014 no AgR-REspe nº 8209, Rel. Min. Henrique 

Neves.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada a agente público. Permanência de publicidade institucional no período vedado. Art. 

73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Decisão regional. Procedência parcial. Imposição. Multa. [...] 3. Para a configuração do ilícito previsto no art. 73, 

VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de provas de que o chefe do Poder Executivo tenha autorizado a publicidade institucional 

divulgada no período vedado, uma vez que dela auferiram benefícios os candidatos aos cargos de governador e vice-governador, em campanha 

de reeleição, evidenciando-se, das premissas do acórdão recorrido, o conhecimento do fato apurado [...]" 

(Ac de 17.12.2015 no AgR-REspe nº 147854, rel. Min. Henrique Neves; no mesmo sentido oAc de 28.4.2015 no REspe nº 33459, rel. Min. 

Henrique Neves da Silva;Ac de 29.10.2005 no AgR-REspe nº 59030, rel. Min. Luciana Lóssio;Ac de 20.8.2013 no REspe nº 40871, red. para o 

acórdão Min. Marco Aurélio; eAc de 29.4.2010 no AgR-REspe nº 35590, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 24.5.2010.) 

  

“[...] Recurso especial. Conduta vedada. Publicidade institucional. Período vedado. Caracterização. Multa. Aplicação. Desprovimento. 1. A 

orientação do acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, „para a configuração do ilícito previsto no 

art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de provas de que o chefe do Poder Executivo municipal tenha autorizado a 

divulgação da publicidade institucional no período vedado, uma vez que dela auferiu benefícios, conforme prevê o § 5º do referido dispositivo 

legal‟ [...] 2. A aferição do benefício, advindo da prática das condutas vedadas, previstas no art. 73 da Lei das Eleições, independe de potencial 
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interferência no pleito. 3. É vedada a permanência de placas identificadoras de obras públicas e com conteúdo promocional do governo 

concorrente ao pleito, ainda que confeccionadas pela iniciativa privada. 4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência de multa a 

partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas, independentemente de sua autorização. 5. Representação julgada 

procedente apenas para imposição de multa [...]”. 

(Ac. de 10.11.2015 no AgR-REspe nº 59297, rel. Min. Luciana Lóssio; no mesmo sentido oAc de 28.4.2015 no REspe nº 33459, Rel. Min. 

Henrique Neves da Silva.) 

  

"[...] Conduta vedada a agentes públicos. Publicidade institucional em período crítico. Art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97. 

Condenação. Beneficiários. Multa. Mínimo legal. [...] 4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a incidência da multa a partidos, coligações e 

candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas. (...)" 

(Ac. de 5.11.2015 no AgR-RO nº 621824, rel. Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura.) 

  

“[...] Recurso especial. Conduta vedada. Pressupostos. Ocorrência. Penalidade. Multa. Suficiência. Cassação do diploma. Impossibilidade. 

Gravidade. Ausência. [...] 2. Foi reconhecida a prática da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, em razão do uso 

promocional de programa social e da distribuição de três computadores aos professores, sendo suficiente a aplicação tão somente da pena de 

multa, porquanto a cassação dos diplomas se revelaria, no contexto dos autos, medida desproporcional à ilicitude cometida, em razão da ausência 

de gravidade e por não ter prejudicado a normalidade do pleito [...]”. 

(Ac. de 20.10.2015 no AgR-AI nº 47472, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...] Eleicões 2014. Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. Veiculação em período vedado. Desprovimento. 1. Conforme 

jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, „nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se a total vedação a publicidade institucional, 

independentemente de haver em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social (art. 37, § 1 0 , da CF/88), ressalvadas as 

exceções previstas em lei‟ [...] 2. A permanência de propaganda institucional durante o período vedado configura o ilícito previsto no art. 73, VI, 

b, da Lei 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes. 3. No caso, para 

modificar a conclusão de que a COPEL detém o monopólio do fornecimento de energia elétrica e aplicar a exceção prevista na alínea b do inciso 

VI do art. 73 da Lei 9.504/97, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial eleitoral, a 

teor da Súmula 7/STJ [...]”. 

(Ac. de 3.8.2015 no AgR-REspe nº 144175, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 
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“Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Uso indevido da máquina pública. Inauguração de obras públicas em benefício de candidata. 

Acórdão recorrido que não entendeu configurada a conduta vedada por parte da candidata. 1. Nos termos do disposto nos §§ 4º, 5º e 8º do artigo 

73 da Lei n. 9.504/97, tanto os responsáveis pela conduta vedada quanto aqueles que dela se beneficiaram sujeitam-se às sanções legais. 2. 

Recurso especial provido.” 

(Ac. de 11.9.2008 no REspe nº 28.534, rel. Min. Eros Grau.) 

  

“[...] Aplicação de multa ao responsável pela prática de conduta vedada pelo art. 73, V, da Lei n
o
 9.504/97, com fundamento no § 4

o
 do mesmo 

dispositivo legal. Não-incidência da multa em relação ao beneficiário, uma vez que a hipótese não é abrangida pelo § 5
o
. [...]” 

(Ac. de 4.4.2006 no AgRgREspe n
o
 21.548, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Recursos especiais. Representação. Propaganda institucional veiculada em período vedado. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. 1. O art. 73, VI, b, 

da Lei n
o
 9.504/97 veda a veiculação de propaganda institucional nos três meses anteriores ao pleito, mesmo que tenha sido autorizada antes 

deste período. Precedentes da Corte. 2. Para a imposição da multa do art. 73, § 8
o
, da Lei no 9.504/97, é imperioso que o candidato tenha sido 

efetivamente beneficiado pela propaganda ilegal. 3. Primeiro recurso especial não conhecido. Segundo recurso especial conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 21.106, de 8.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Cumulação 
 

“[...]. Eleições 2010. [...]. Representação. Condutas vedadas. [...]. Punição por fundamentos distintos. Bis in idem. Inocorrência. Art. 73, I e II, da 

Lei 9.504/97. Não caracterização. [...] 3. Não ocorre bis in idem se um mesmo fato é analisado e sancionado por fundamentos diferentes - como 

na presente hipótese, em que o ocorrido foi examinado sob o viés de propaganda eleitoral extemporânea e de conduta vedada. Precedente. [...]” 

(Ac. de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy Andrighi.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. [...] 3. A Corte Regional, analisando as provas colacionadas aos autos, entendeu que as condutas vedadas 

beneficiaram os agravantes e, por conseqüência, tiveram a potencialidade de influenciar o resultado do pleito. Razão pela qual aplicou 

cumulativamente as sanções de multa e cassação. Entendimento diverso do adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático 

probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial eleitoral. [...]” 

(Ac. de 10.5.2007 no AgRgAg n
o
 7.375, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 
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“[...] Propaganda eleitoral extemporânea. Abuso do poder econômico. Utilização de bem público. Conseqüências. A identidade de fatos, glosada 

a propaganda eleitoral extemporânea, com imposição de multa, não é óbice à observância da Lei Complementar n
o
 64/90, considerados o abuso 

do poder econômico e a Lei n
o
 9.504/97 relativamente à utilização de bem público.” NE: Alegações de ocorrência de abuso do poder econômico 

na veiculação de matérias em benefício de prefeito, candidato à reeleição, em jornal pertencente a empresa pública que tem como único acionista 

o município. O agravante foi condenado à multa por propaganda eleitoral extemporânea e pelo mesmo fato pode ser condenado por conduta 

vedada. 

(Ac. n
o
 5.732, de 17.11.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/ 90. Art. 73, inciso II, § 5

o
, da Lei no 9.504/97. Cestas básicas. 

Distribuição. Vales-combustível. Pagamento pela Prefeitura. Eleições. Resultado. Influência. Potencialidade. Abuso do poder econômico. 

Conduta vedada. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Possibilidade. 1. A comprovação da prática das condutas vedadas pelos incisos I, II, III, 

IV e VI do art. 73 da Lei n
o
9.504/97 dá ensejo à cassação do registro ou do diploma, mesmo após a realização das eleições.” NE: “[...] no caso, se 

pediu, na mesma representação, a aplicação do art. 73 da Lei n
o
 9.504 e do art. 22 da LC n

o
 64/90 [...]”. [...] “nada impede que determinado fato 

apurado pela Justiça Eleitoral possa configurar conduta vedada pelo art. 73 da Lei das Eleições e, ainda, abuso de poder a que se refere o art. 22 

da LC n
o
 64/90, podendo ser cominadas as sanções previstas em ambos os diplomas legais, sem que isso configure bis in idem [...]”. 

(Ac. n
o
 21.316, de 30.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Proporcionalidade 
 

"[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada a agente público. Permanência de publicidade institucional no período vedado. Art. 

73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Decisão regional. Procedência parcial. Imposição. Multa.[...] 5. Considerando-se o juízo acerca da gravidade da 

conduta, realizado pelo Tribunal de origem com base nas circunstâncias fáticas, bem como a reiteração da prática da conduta vedada, não é 

possível afastar a aplicação da sanção pecuniária nem reduzi-la ao patamar mínimo legal. „A multa fixada dentro dos limites legais não ofende os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade‟ 

(Ac de 17.12.2015 no AgR-REspe nº 147854, rel. Min. Henrique Neves; no mesmo sentido oAc de 1.8.2014 no AgR-AI nº 31454, rel. Min. 

Luciana Lóssio.) 

  

“[...] Recurso especial. Prefeito reeleito. AIJE. Conduta vedada. Publicidade institucional. Cassação do diploma. [...] Proporcionalidade sopesada 

pelo regional com fundamento no conjunto probatório cujos elementos não foram trasladados integralmente para o corpo do acórdão. Alteração 

da sanção implicaria reexame de fatos e provas e não mera revaloração da moldura fático-probatória [...] 3. Se a Corte Regional reproduz, no 
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corpo do acórdão, apenas parte dos elementos de prova, mas ao concluir pela gravidade dos fatos o faz por exame integral do conjunto 

probatório, inclusive por outros meios de prova ali não reproduzidos, bem como por detalhes neles constantes, daí decorrendo o juízo de 

proporcionalidade da pena de cassação, alterar esta conclusão exigiria a incursão nos elementos probatórios dos autos, o que é inadmissível nesta 

instância, conforme dispõem as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal [...]” 

(Ac. de 7.4.2015 no REspe nº 52183, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. Período vedado [...] Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Incidência. Desprovimento. (...) 3. O Tribunal a quo concluiu que, embora seja inconteste a existência da publicidade institucional no sítio do 

Município de Vieiras/MG, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deveriam ser aplicados ao caso, haja vista ser desarrazoada a 

decretação de inelegibilidade ou cassação do diploma dos recorrentes, bem como a aplicação de multa acima do mínimo legal, ante a ausência de 

gravidade. 4.  Tal entendimento encontra-se em harmonia com o posicionamento fixado nesta Corte, segundo o qual „o dispositivo do art. 73, § 

5º, da Lei nº 9.504/97, não determina que o infrator perca, automaticamente, o registro ou o diploma. Na aplicação desse dispositivo reserva-se 

ao magistrado o juízo de proporcionalidade. Vale dizer: se a multa cominada no § 4º é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica 

a pena de cassação‟ [...]”. 

(Ac. de 5.2.2015 no AgR-REspe nº 31715, rel. Min. Luciana Lóssio; no mesmo sentido oAc de 16.12.2004 no AI nº 5343, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Inauguração de obra pública. 1. Este Tribunal Superior já firmou entendimento no sentido de que, quanto às 

condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a sanção de cassação somente deve ser imposta em casos mais graves, cabendo ser aplicado o 

princípio da proporcionalidade da sanção em relação à conduta. 2. Com base nos princípios da simetria e da razoabilidade, também deve ser 

levado em consideração o princípio da proporcionalidade na imposição da sanção pela prática da infração ao art. 77 da Lei das Eleições. 3. 

Afigura-se desproporcional a imposição de sanção de cassação a candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual que comparece em uma 

única inauguração, em determinado município, na qual não houve a presença de quantidade significativa de eleitores e onde a participação do 

candidato também não foi expressiva. [...]” 

(Ac. de 14.6.2012 no AgR-RO nº 890235, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“[...] Conduta vedada. Aplicação de multa. Pena de cassação de registro ou diploma. Princípio da proporcionalidade. Precedentes. [...] A 

aplicação da pena de cassação de registro ou diploma é orientada pelo princípio constitucional da proporcionalidade.” NE: Trecho do voto do 

relator: “O disposto no art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97 não determina que o infrator perca, automaticamente, o registro ou o diploma. Na 

aplicação desse dispositivo, reserva-se ao magistrado, o juízo da proporcionalidade [...]. Nessa medida, é assente nesta Corte que a pena de 
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cassação de registro ou de diploma, em decorrência da prática de conduta vedada, pode deixar de ser aplicada quando o Tribunal, analisando o 

contexto da prática ilícita, verificar que a lesividade é de ínfima extensão.” 

(Ac. de 11.12.2007 no AgRgREspe nº 26.060, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“[...] 1. A jurisprudência do TSE considera que a configuração da prática de conduta vedada independe de sua potencialidade lesiva para 

influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei. [...] 2. O juízo de proporcionalidade 

incide apenas no momento da fixação da pena. [...]” NE: No caso concreto, “[...] a propaganda eleitoral na escola pública municipal configurou a 

prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97”.  Embora tenha reconhecido a ocorrência de tal prática, o Tribunal regional deixou 

de aplicar as sanções cabíveis em razão de não ter ficado demonstrada a potencialidade de tal conduta influir no resultado do pleito. 

(Ac. de 4.12.2007 no REspe nº 27.737, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Conduta. Prefeito. Agente público. Candidatura. Reeleição. Distribuição. Gratuidade. Lotes. Outorga. Escritura pública. Anterioridade. 

Eleições. Caráter eleitoreiro. Fragilidade. Conjunto probatório. Ausência. Captação ilícita. Caracterização. Art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97. 

Desnecessidade. Aferição. Potencialidade. Conduta vedada. Ínfima. Ilicitude. Aplicação. Exclusividade. Multa. Art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97. 

Princípio da proporcionalidade. Ausência. Violação. Art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97. [...] A prática de conduta vedada do art. 73 da Lei das 

Eleições não conduz, necessariamente, à cassação do registro ou do diploma. Precedentes. – „O dispositivo do art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97, 

não determina que o infrator perca, automaticamente, o registro ou o diploma. Na aplicação desse dispositivo reserva-se ao magistrado o juízo de 

proporcionalidade. Vale dizer: se a multa cominada no § 4º é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação‟. [...]” 

(Ac. de 14.8.2007 no AgRgREspe nº 25.994, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] Conduta vedada. Publicidade institucional em período vedado. Configuração. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “[...] não assiste razão 

aos recorrentes no que se refere à desproporcionalidade da sanção imposta. É firme a nossa jurisprudência de que a pena de cassação de registro 

ou de diploma – em decorrência da prática de conduta vedada – pode deixar de ser aplicada quando o Tribunal, analisando o contexto da prática 

ilícita, comprovar que a sua lesividade é de menor extensão. Todavia, as circunstâncias do caso concreto demonstram o acerto da sanção 

aplicada, não pelo fundamento da presunção objetiva de desigualdade, mas pelas peculiaridades expostas no aresto atacado. Digo isso porque a 

conduta vedada na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97, somada às veiculações das propagandas, deu-se por meio de órgão de 

comunicação de massa - propaganda institucional em emissora de televisão.” 

(Ac. de 31.5.2007 no REspe nº 25.745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 
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“Recursos especiais. Conduta vedada. Propaganda eleitoral. Competência do juiz auxiliar reconhecida. Aplicação de multa. Manutenção. 

Princípio da proporcionalidade. 1. Nos termos da Lei n
o
 9.504/97, o juiz auxiliar possui competência para processar e julgar as representações por 

condutas vedadas referentes à propaganda eleitoral, aplicando as penalidades previstas na legislação específica. 2. A pena de cassação de registro 

de candidato, por conduta vedada em face de propaganda indevida, pode deixar de ser aplicada quando o Tribunal reconhecer que a falta 

cometida, pela sua pouca gravidade, não proporciona a sanção máxima, sendo suficiente, para coibi-la, a multa aplicada. [...] 3. Recurso especial 

da Coligação O Trabalho Continua conhecido e parcialmente provido, tão-somente para reconhecer a competência do juiz auxiliar, mantendo a 

sanção de multa imposta pela Corte Regional e deixando de aplicar a pleiteada cassação de registro de candidatura. [...]” 

(Ac. de 5.12.2006 no REspe n
o
 26.908, rel. Min. José Delgado;no mesmo sentido o Ac. de 5.12.2006 no REspe n

o
 26.876, rel. Min. José 

Delgado.) 

  

“[...] 2. Em razão de sua gravidade, a pena prevista no § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 há de observar o princípio da proporcionalidade. [...]” 

(Ac. de 21.11.2006 no AgRgREspe n
o
 25.573, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Deputado estadual. Atuação parlamentar. Divulgação. Internet. Sítio da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Propaganda 

institucional. Conduta vedada (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Reconhecimento pela Corte Regional. Aplicação de multa. Cassação do registro 

de candidatura. Ausência. Juiz auxiliar. Competência. – A prática da conduta vedada do art. 73 da Lei das Eleições não conduz, necessariamente, 

à cassação do registro ou do diploma, cabendo ao magistrado realizar o juízo de proporcionalidade na aplicação da pena prevista no § 5
o
do 

mesmo dispositivo legal. Precedentes. – „Se a multa cominada no § 4
o
 é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de 

cassação‟. [...]” 

(Ac. de 16.11.2006 no REspe n
o
 26.905, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] 3. Hipótese em que não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu a prática da 

conduta vedada e assentou que o fato narrado na representação teve potencialidade para desequilibrar o pleito. [...]” 

(Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg n
o
 6.205, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 4. As proibições contidas na Lei Eleitoral hão de ser aplicadas com observância da dosimetria da penalidade, segundo a gravidade do ilícito 

cometido. [...]” 

(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe n
o
 25.750, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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“[...] Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Conduta vedada. Caracterização. Aplicação de multa. Princípio da proporcionalidade. Aplicação. [...] 1. 

O art. 73 refere-se a condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos, por isso submete-se ao princípio da 

proporcionalidade. [...]” 

(Ac. de 6.6.2006 no AgRgREspe n
o
 25.358, rel. Min. José Delgado.) 

“Conduta vedada a agente público. Multa superior ao mínimo legal. Fundamentação deficiente. Ofensa ao princípio da proporcionalidade. 

[...]” NE: “[...] estamos diante da ausência da proporcionalidade, ou, melhor, de um excesso na aplicação da sanção imposta em razão da conduta 

descrita no art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97 (proporção entre o objetivo perseguido e o ônus imposto ao atingido). Não se cuida, na espécie, de 

revolvimento do acervo probatório, mas tão-somente de se extrair da prova os elementos necessários para impor uma sanção compatível com a 

gravidade da conduta contrária à lei. Não se extrai das fundamentações nenhuma justificativa para a imposição de multa quatro vezes acima do 

mínimo legal, o que configura verdadeiro confisco dos estipêndios da recorrente.” 

(Ac. de 28.3.2006 no AgRgAg n
o
 5.788, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

“[...] Representação. Propaganda irregular. Caracterização. Registro. Art. 73, Lei n
o
 9.504/97. Princípio da proporcionalidade. [...] A pena por 

infração ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 deve ser proporcional ao respectivo ato ilícito.” NE: Prefeito, candidato à reeleição, que utilizou slogan da 

administração municipal em veículos públicos (dois ônibus e um caminhão), semelhante ao de sua campanha para o primeiro mandato. “O § 

5
o
 do art. 73 da Lei das Eleições não conduz, necessariamente, à perda do registro ou do diploma, pois a expressão „ficará‟ concede ao 

magistrado o juízo de proporcionalidade [...]” 

(Ac. n
o
 25.126, de 9.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

“Agravo de instrumento. Eleições 2004. Provimento. Recurso especial. Representação. Propaganda irregular. Caracterização. Registro. Art. 73, 

Lei n
o
 9.504/97. Princípio da proporcionalidade. Não-provimento. [...] O dispositivo do art. 73, § 5

o
, da Lei n

o
 9.504/97, não determina que o 

infrator perca, automaticamente, o registro ou o diploma. Na aplicação desse dispositivo reserva-se ao magistrado o juízo de proporcionalidade. 

Vale dizer: se a multa cominada no § 4
o
 é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação”. 

(Ac. n
o
 5.343, de 16.12.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Propaganda institucional. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Não-configuração. 

1. No campo das condutas vedadas, não há qualquer impedimento a que o Tribunal, à vista do fato, de sua gravidade e de sua repercussão no 

processo eleitoral, aja com prudência, cautela e equilíbrio. 2. A intervenção dos tribunais eleitorais há de se fazer com o devido cuidado para que 

não haja alteração da própria vontade popular. [...]” NE: “[...] a conduta de que se cuida, mensagem veiculada, não justifica – à luz da boa regra 

de hermenêutica e dos efeitos da subsunção no campo de aplicação da pena – seja possível apenar, como fez o egrégio regional, com a cassação 

do registro do candidato.” 

(Ac. n
o
 5.220, de 25.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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Período vedado 
 

Generalidades 
“[...] 2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - 

possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período 

vedado. Precedentes. 3. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão regional, é incontroverso que no período vedado houve 

a divulgação de matérias nos sítios eletrônicos das Secretarias Estaduais de Saúde, do Trabalho, de Segurança Pública e de Agricultura e 

Abastecimento contendo publicidade institucional do Governo do Paraná, chefiado pelo agravante Carlos Alberto Richa, então candidato à 

reeleição [...]”. 

(Ac. de 19.5.2015 no AgR-REspe nº 144345, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...] 1. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - 

possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período 

vedado [...]”. 

(Ac. de 12.5.2015 no AgR-REspe nº 144260, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Conduta vedada. Propaganda institucional. Período vedado. [...] 1.  Nos três meses que antecedem o pleito, impõe-se a total 

vedação à publicidade institucional, ressalvadas as exceções previstas em lei (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97). Precedente. 2. A permanência de 

propaganda institucional no período vedado é suficiente para que se aplique a pena de multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei 9.504/97, sendo 

irrelevante ter sido autorizada anteriormente. Precedente. [...]” 

(Ac. de 4.9.2014 no AgR-REspe nº 43616, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97. Automóvel público. Utilização. Transporte de eleitores. Fato ocorrido antes do período eleitoral. 

Conduta vedada. Descaracterização. Limitação temporal. Observância. Necessidade. [...]. 1. As condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 

9.504/97 têm por escopo proteger a igualdade de oportunidades entre candidatos em campanha eleitoral. 2. Diante da ausência de previsão 

expressa, para a incidência do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a conduta deve ser praticada durante o período eleitoral, nos três meses que 

antecedem o pleito, quando se pode falar em candidatos. 3. Normas que restringem direitos devem ser interpretadas estritamente. [...].” NE: O 

caso concreto envolveu o uso de veículo de secretaria municipal de saúde para realização de transferência de títulos eleitorais de vários eleitores 

em benefício de candidato, ocorrido em momento anterior ao seu registro de candidatura. 
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(Ac. de 17.12.2013 no REspe nº 98924, rel. Min. Luciana Lóssio;no mesmo sentido oAc de 4.8.2011 no AgR-REspe n° 37283, rel. Min. Marcelo 

Ribeiroe oAgRgREspe 22059, rel. Min. Carlos Velloso, de 9.9.2004.) 

 

“Eleições 2012. Recurso especial. AIJE. Prefeito e Vice-prefeito. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97. Caracterização. Abuso do 

poder político. Art. 74 da lei nº 9.504/97. Ofensa ao princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1º, da CF. Não configuração. Provimento parcial para 

afastar a sanção de cassação. Multa mantida. 1. A veiculação de publicidade institucional, consubstanciada na distribuição de material impresso 

aos munícipes em geral, nos três meses que antecedem o pleito e sem que haja demonstração de situação grave ou urgente, assim reconhecida 

pela justiça eleitoral, configura a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sujeitando o infrator à sanção pecuniária, quando ausente 

gravidade que justifique, segundo um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a imposição cumulativa da pena de cassação do 

registro/diploma outorgado. (...) " 

(Ac. de 3.12.2013 no REspe nº 44530, rel. Min. Luciana Lóssiono mesmo sentido oAc de 14.6.2012 no AgR-RO n° 890235, rel. Min. Arnaldo 

Versiani eoAc de 31.3.2011 no AgR-REspe no 999897881, rel. Min. Aldir Passarinho Junior.) 

 

“[...]. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido de registro de candidatura, ou 

seja, anteriormente ao denominado período eleitoral. Precedente. [...]” 

(Ac. de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy Andrighi;no mesmo sentido oAc. de 25.8.2011 no REspe nº 93887, rel. Min. Arnaldo 

Versiani.) 

 

“Conduta vedada. Tipicidade. Período de configuração. - Para a incidência dos incisos II e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário 

que as condutas tenham ocorrido durante o período de três meses antecedentes ao pleito, uma vez que tal restrição temporal só está 

expressamente prevista nos ilícitos a que se referem os incisos V e VI da citada disposição legal. [...]” 

(Ac. de 6.9.2011 no AgR-REspe nº 35546, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

"[...]. 3. Cassação de prefeito e vice. Contratação irregular de servidores. Abuso dos poderes político e econômico. Prática reconhecida pelo TRE. 

Não limitação ao período vedado do art. 73 da Lei nº 9.504/97. Precedentes. [...]. A condenação pela prática de abuso não está condicionada à 

limitação temporal das condutas vedadas descritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97." 

(Ac. de 6.3.2008 no AMS nº 3706, rel. Min. Cezar Peluso.) 
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"[...]. Abuso do poder político e de autoridade (arts. 74 da Lei nº 9.504/97 e 37, § 1º, da Constituição Federal). A ação de investigação judicial 

eleitoral, por abuso do poder político, não sofre a limitação temporal da conduta vedada. Para a configuração do abuso, é irrelevante o fato de a 

propaganda ter ou não sido veiculada nos três meses antecedentes ao pleito. Recurso Especial a que se nega provimento." 

(Ac. de 9.8.2005 no RESPE n° 25101, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

 

Potencialidade ou nexo de causalidade 
 

Generalidades 
 

“[...] 1. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, qual seja, veiculação de publicidade institucional nos três meses anteriores ao 

pleito, reclama, para sua configuração, apenas e tão somente a realização do ato ilícito, tornando-se desnecessária a comprovação de 

potencialidade lesiva [...] 4. In casu, o Tribunal de origem, debruçando-se sobre o arcabouço fático-probatório, consignou que houve a prática de 

conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, e que o então vice-prefeito seria a autoridade responsável pela conduta vedada. 

Conforme consta dos seguintes excertos (fls. 549 e 569): „(...) Embora não seja razoável afirmar - como feito nas razões recursais - que 503 

(quinhentos e três) informativos teriam sido comprovadamente distribuídos no período vedado, pois inexiste prova de tal circunstância, e sim 

apenas uma suposição baseada na tiragem de 6.000 (seis mil) exemplares e distribuição de 5.497 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete) após 

o dia da eleição, por outro lado há testemunhos de recebimento do informativo no domicílio (Cláudia Helena do Amaral Pereira, Maria Amélia 

da Costa e Marilanda Silveira do Amaral) e de disponibilização nas dependências da prefeitura, mais especificadamente nas secretarias 

municipais. Note-se que a disponibilização do periódico nas dependências dos prédios municipais, durante o período vedado, é situação admitida 

via depoimentos de testemunhas dos representados (Paulo Rubilar Lemos Pereira)'. (...)‟ „No caso posto, não é razoável argumentar que o então 

vice-prefeito não se encontraria na posição de responsável de conduta vedada que a administração (por ele composta no mais alto escalão) 

praticou.‟ 5. Consectariamente, a modificação do entendimento do TRE/RS, para decidir de acordo com a pretensão dos Agravantes, no sentido 

de não ter sido configurada a prática de conduta vedada, consubstanciada na distribuição de boletins informativos em período proibido, e de não 

ser o vice-prefeito o ordenador de despesas responsável pela realização da conduta vedada, demanda o revolvimento do arcabouço probatório, 

providência vedada nas instâncias extraordinárias, nos termos das Súmulas nos 279/STF e 7/STJ [...]”. 

(Ac. de 14.5.2015 no AgR-REspe nº 20871, rel. Min. Luiz Fux.) 

  

“[...]. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Aplicação de penalidade de multa. [...] 4. O 

TRE, analisando as circunstâncias do caso e a gravidade da conduta, entendeu suficiente a imposição da pena de multa, afastando a cassação em 

observância ao princípio da proporcionalidade. Tal conclusão está alinhada com a jurisprudência do TSE. Precedentes: [...]” 
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(Ac. de 25.6.2014 no AgR-AI nº 80997, rel. Min. Henrique Neves;no mesmo sentido oAc. de 5.11.2013 no AgR-REspe nº 58085, rel. Min. 

Henrique Neves eAc. de 14.6.2012 no AgR-RO nº 890235, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

"[...] Representação - conduta vedada - potencial lesivo. Ante o silêncio da norma de regência, é impróprio colar-se à incidência a necessidade de 

o ato mostrar-se com potencialidade a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral. [...]" NE: Trecho do acórdão impugnado: “Doação de lotes no 

ano eleitoral em desacordo com o disposto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504197. Há provas nos autos de que as doações foram feitas sem amparo 

nos programas sociais então vigentes à época dos fatos [...] A manifestação do então Prefeito, virtual candidato à reeleição, em evento realizado 

no dia 06/06/2008, destinado a regularizar a propriedade urbana de vários munícipes, não contém elementos capazes de identificá-la como 

propaganda eleitoral. As referências feitas pelo recorrente a diversos atos de sua gestão caracteriza promoção pessoal, que revela-se ilícita por 

referir-se a atos de distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo Poder Público, nos termos do disposto no art. 73, IV, da Lei n° 

9.504197.” 

(Ac. de 13.3.2014 no REspe nº 36045, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

"Representação. Prefeito e vice-prefeito. Pretensa ocorrência de conduta vedada a agente público. [...]. Educação. Não caracterizada, para fins 

eleitorais, como serviço público essencial. [...]. Art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97. Contratação de servidores no período de três meses que 

antecede o pleito eleitoral. Configuração. Mera prática da conduta. Desnecessário indagar a potencialidade lesiva. Fixação da reprimenda. 

Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] 6. A configuração das condutas vedadas prescritas no art. 73 da Lei nº 

9.504/97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, 

são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a potencialidade 

lesiva. [...]" 

(Ac. de 26.9.2013 no REspe nº 45060, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

“[...]. Eleição 2010. Representação. Conduta vedada. Execução. Programa social. Ano eleitoral. Aplicação. Multa. Patamar mínimo. Cassação. 

Diploma. Princípio da proporcionalidade. [...] 1. A assinatura de convênio e o repasse de recursos públicos a entidade assistencial presidida por 

parente de candidato não caracteriza, por si só, infração às normas previstas no art. 73, §§ 10 e 11, da Lei nº 9.504/97. 2. A realização de gastos 

ínfimos no mês de janeiro de ano eleitoral não justifica a cassação do diploma do agravado. Tal penalidade incide apenas na hipótese de ilícitos 

graves, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. [...]” 

(Ac de 9.5.2013 no AgR-RO n° 505393, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=80997&processoClasse=AI&decisaoData=20140625
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=58085&processoClasse=RESPE&decisaoData=20131105
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=58085&processoClasse=RESPE&decisaoData=20131105
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=58085&processoClasse=RESPE&decisaoData=20131105
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=36045&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140313
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=45060&processoClasse=RESPE&decisaoData=20130926
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=505393&processoClasse=RO&decisaoData=20130509


“Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Abuso do poder político e de autoridade. - Não há como se reconhecer a prática de 

abuso do poder político ou de autoridade pelo candidato, porquanto, ainda que se tenha utilizado de bens, serviços e servidores da Administração 

Pública, o fato não teve repercussão suficiente a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral. [...]” 

(Ac. de 14.6.2012 no AgR-RO nº 282772, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

NE: “[...] conforme jurisprudência desta Corte, no que tange ao tema das condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições, o requisito da 

potencialidade é examinado apenas quando se cogita da cassação do registro ou do diploma [...].” (Ementa não transcrita por não reproduzir a 

decisão quanto ao tema). 

(Ac. de 25.11.2010 no AgR-AI nº 31488, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Art. 73, VI, b e § 10, da Lei nº 9.504/97. 1. Segundo a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, 

quanto ao tema das condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições, deve ser observado o princípio da proporcionalidade e somente se exige a 

potencialidade do fato naqueles casos mais graves, em que se cogita da cassação do registro ou do diploma. 2. Caso exigida potencialidade para 

configuração de qualquer conduta vedada descrita na norma, poderiam ocorrer situações em que, diante de um fato de somenos importância, não 

se poderia sequer aplicar multa, de modo a punir o ilícito. [...].” 

(Ac. de 19.8.2010 no AgR-AI nº 12165, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...] Conduta vedada a agente público. [...] Propaganda política em imóvel público. Ocorrência. Potencialidade. Inexigibilidade em razão de 

presunção legal. Proporcionalidade na sanção. Multa no valor mínimo. 1. Uso em benefício de candidato de imóvel pertencente à administração 

indireta da União. 2. Inexigível a demonstração de potencialidade lesiva da conduta vedada, em razão de presunção legal. 3. Juízo de 

proporcionalidade na aplicação da sanção. 4. Recurso ordinário a que se dá provimento para aplicar multa no mínimo legal. 

(Ac. de 28.10.2009 no RO nº 2.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski.) 

  

"[...] Conduta vedada. [...]  Art. 73, III, da Lei nº 9.504/97. Utilização de servidor público. Campanha eleitoral [...] Cassação. Descabimento. 

Aplicação do princípio da proporcionalidade. Desprovimento. [...] 2. A prática das condutas do art. 73 da Lei das Eleições não implica, 

necessariamente, a cassação do registro ou diploma, devendo a pena ser proporcional à gravidade do ilícito. 3. Diante das circunstâncias fáticas 

delineadas no acórdão regional, a conduta narrada não é suficiente para atrair a sanção prevista no § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97. [...]" NE: 

"Parece-me que a adoção da proporcionalidade, no que tange à imposição das penalidades quanto às condutas do art. 73 da Lei das Eleições, 

demonstra-se mais adequada, porquanto, caso exigível potencialidade para todas as proibições descritas na norma, poderiam ocorrer situações em 

que, diante de um fato de somenos importância, não se poderia sequer aplicar uma multa, de modo a punir o ilícito averiguado." 
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(Ac. de 27.10.2009 no AgR-AI nº 11.352, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Conduta vedada. [...]  Ausência do requisito de potencialidade. Elemento subjetivo. Não interferência. Insignificância. Não incidência. 

Proporcionalidade. Fixação da pena. Recurso provido. 1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva para 

influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei. [...] 2.   O elemento subjetivo com 

que as partes praticam a infração não interfere na incidência das sanções previstas nos arts. 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 8.10.2009 no ARESPE nº 27.896, rel. Min. Joaquim Barbosa, red. designado Min. Felix Fischer.) 

  

“[...] Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Deputado estadual. Doação indireta. Publicidade. Entidade 

religiosa. Abuso do poder econômico. Uso indevido dos meios de comunicação. Ausência de Potencialidade. Não configuração. 1. O abuso do 

poder econômico exige, para a sua configuração, potencialidade lesiva da conduta, apta a influir no resultado do pleito. [...]” 

(Ac. de 6.8.2009 no RCED nº 746, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Recurso especial eleitoral. [...] Omissão. Existência. Análise. Potencialidade. Conduta vedada. Embargos providos. Ausência. Efeitos 

modificativos. [...] II - A participação da candidata em diversas inaugurações de obras públicas, no período eleitoral, tem potencialidade para 

interferir no resultado das eleições. III - Não é necessária a comprovação do nexo causal entre as condutas ilícitas e o resultado das eleições para 

ensejar a cassação do mandato eletivo. [...]” 

(Ac. de 18.6.2009 no ERESPE nº 28.534, rel. Min. Ricardo Lewandowski.) 

  

“[...] 2. Representação. Conduta vedada. Art. 73 da Lei nº 9.504/97. Potencialidade de a conduta comprometer o resultado do pleito. Condição 

indispensável para configuração do ilícito eleitoral. Precedentes. A potencialidade de a conduta interferir no resultado das eleições, segundo 

posicionamento atual e dominante do TSE, é requisito essencial à caracterização do ilícito eleitoral previsto no art. 73 da Lei nº 9.504/97. [...] 3. 

Conduta vedada. Captação ilícita de sufrágio. Pressupostos de configuração. Equiparação. Impossibilidade. É inviável equiparar os pressupostos 

de configuração dos ilícitos previstos nos arts. 41-A e 73 da Lei Eleitoral, pois a vedação à captação de sufrágio visa a proteger o voto livre do 

eleitor, e não o equilíbrio entre os candidatos no pleito. [...]” 

(Ac. de 19.6.2008 no ARESPE nº 27.197, rel. Min. Joaquim Barbosa;no mesmo sentido, Ac. de 7.5.2009 no RO nº 1.516, rel. Min. Marcelo 

Ribeiro.) 

  

“[...] 3. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Potencialidade de a conduta interferir no resultado do pleito. 

Imprescindibilidade. Hoje é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a existência de potencialidade para desequilibrar o resultado 
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do pleito é requisito indispensável para o reconhecimento da prática de conduta vedada. [...]” NE: Alegação de prática de conduta vedada, em 

razão da confecção de placas alusivas a campanhas eleitorais, pintadas por servidores municipais, em horário de expediente, com materiais 

pertencentes à Prefeitura. Trecho do voto do relator: “As placas, como observado no acórdão, somavam apenas seis. Por isso, afirmei, 

peremptoriamente, inexistir potencialidade de a conduta desequilibrar o resultado do pleito. Inviável a condenação, portanto.” 

(Ac. de 25.3.2008 no AgRgREspe n
o
 25.099, rel. Min. Cezar Peluso;no mesmo sentido o Ac. de 27.11.2007 no AgRgREspe n

o
 25.075, rel. Min. 

Cezar Peluso.) 

  

“[...] 1. A jurisprudência do TSE considera que a configuração da prática de conduta vedada independe de sua potencialidade lesiva para 

influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei. [...]” NE: No caso concreto, “[...] a 

propaganda eleitoral na escola pública municipal configurou a prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97”. Embora tenha 

reconhecido a ocorrência de tal prática, o Tribunal Regional deixou de aplicar as sanções cabíveis em razão de não ter ficado demonstrada a 

potencialidade de tal conduta influir no resultado do pleito. 

(Ac. de 4.12.2007 no REspe n
o
 27.737, rel. Min. José Delgado.) 

  

“Recurso especial. Conduta vedada. Publicidade institucional em período vedado. Configuração. [...] Potencialidade para influenciar no resultado 

do pleito. [...] A conduta vedada na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, perpetrada por meio de órgão de comunicação de massa – 

emissora de televisão -, acarreta sério desequilíbrio aos opositores. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “[...] ainda quanto à potencialidade 

daconduta para influenciar no resultado do pleito, invoco o magistério de Emerson Garcia, vernaculamente expressa: „[...] Para que seja 

identificada a potencialidade do ato, é despicienda a apresentação de cálculos aritméticos que venham a refletir uma diferença quantitativa de 

votos em favor de quem o praticou ou mesmo a demonstração de relação de causa e efeito entre o ato e o resultado do pleito. Pelo contrário, 

bastará que o ato, analisado em si e sob a ótica da conjuntura em que foi praticado, denote ser potencialmente daninho à legitimidade do pleito, 

sendo apto a comprometer a igualdade entre os candidatos e a influir sobre a vontade popular. O nexo de causalidade, consubstanciado na 

provável influência do ilícito no resultado eleitoral, é tão-somente indiciário, não conclusivo, prova, aliás, cuja produção é de todo inviável. [...]‟” 

(Ac. de 31.5.2007 no REspe n
o
 25.745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

“1. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 73, I, III e V, da Lei n
o
 9.504/97. [...] 2. Influência no equilíbrio do pleito. Inexistência. Ausência 

de configuração de conduta vedada a agente público. Precedente. [...] Para configuração de conduta vedada a agente público, segundo os tipos da 

Lei das Eleições, o fato deve apresentar capacidade concreta para comprometer a igualdade do pleito.” NE: Trecho do voto do relator: “[...] para 

que se configure o tipo do art. 73 da Lei das Eleições, deve-se verificar, no caso, se o fato apresenta capacidade concreta – não teórica, pois essa 

decorre do texto legal – de comprometer a igualdade entre os candidatos do pleito. [...] Se a Corte Regional, analisando os fatos à luz das provas, 
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entendeu que não houve comprometimento da igualdade entre os candidatos, inexistindo potencialidade nos fatos para influenciar o resultado da 

eleição, o tipo não se realizou, de modo que se não justifica pena alguma.” 

(Ac. de 22.3.2007 no AgRgREspe n
o
 25.758, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“[...] 1. A existência de potencialidade para desequilibrar o resultado do pleito é requisito indispensável para o reconhecimento da prática de 

conduta vedada. [...]” 

(Ac. de 10.10.2006 no AgRgREspe n
o
 25.754, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Art. 73, VI, c, da Lei n
o
 9.504/97. Prefeito. Pronunciamento. Rádio local. Favorecimento. Candidato. Decisão 

regional. Improcedência. Ausência. Tipicidade e potencialidade. Recurso especial. Violação legal e dissenso jurisprudencial. Não-configuração. 

Orientação do acórdão recorrido em consonância com a atual jurisprudência da Casa. Agravo regimental a que se nega provimento”. NE: Trecho 

do voto do relator: “Não me parece assim razoável, por exemplo, que o denominado abuso de poder (econômico ou político), previsto no art. 22 

da LC n
o
 64/90, esteja condicionado a menor ou maior potencialidade, para que dele resulte a decretação de inelegibilidade e, com relação às 

condutas vedadas, se utilize medida diversa, quando da aplicação da penalidade”. 

(Ac. de 4.4.2006 no AgRgREspe n
o
 25.671, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Representação. Propaganda irregular. Caracterização. Registro. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Princípio da proporcionalidade. [...] 1. Para 

imposição das sanções previstas no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, não se examina a potencialidade ofensiva, basta a simples conduta. 2. De acordo 

com o princípio da proporcionalidade, a pena deverá ser aplicada na razão direta do ilícito praticado.” 

(Ac. de 21.3.2006 no Respe n
o
 24.883, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“Embargos de declaração. Decisão monocrática. Obscuridade e contradição. Inexistência. Conduta vedada. Princípio da proporcionalidade. Não 

há razão para subsistir a sanção pecuniária se a aplicação do art. 73 da Lei n
o
9.504/97 foi afastada. Em se tratando de conduta vedada, deve-se 

aplicar o princípio da proporcionalidade. Precedentes. Embargos rejeitados”. NE: Trecho do voto do relator: “Ora, diante das circunstâncias 

explicitadas nas decisões do juiz eleitoral e do TRE, creio que os fatos mostram-se anódinos e sem potencialidade para influenciar o resultado do 

pleito”. 

(Ac. n
o
 24.937, de 2.2.2006, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Recurso especial. Conduta vedada. Art. 74 da Lei n
o
 9.504/97. Configurada. Pedido de voto em tribuna de Câmara Municipal. Publicidade dos 

atos por TV a cabo. Infringência ao § 1
o
 do art. 37 da Constituição Federal. Desnecessidade de aferir-se potencialidade, não obstante havida. A 
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publicidade institucional não supõe o dispêndio de recursos públicos; é suficiente por si só, ainda mais quando se evidencia um sistema de 

compensação entre o órgão de divulgação e a entidade pública. Divergência não caracterizada. Recurso especial desprovido”. 

(Ac. n
o
 25.064, de 18.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Uso de papel timbrado da Prefeitura. 

Publicidade institucional no período vedado. 1. O uso de uma única folha de papel timbrado da administração não pode configurar a infração do 

art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97, dada a irrelevância da conduta, ao se tratar de fato isolado e sem prova de que outros tenham ocorrido. 2. O art. 73 

da Lei n
o
9.504/97 visa à preservação da igualdade entre os candidatos, não havendo como reconhecer que um fato de somenos importância tenha 

afetado essa isonomia ou incorrido em privilégio do candidato à reeleição. 3. A intervenção da Justiça Eleitoral deve ter como referência o 

delicado equilíbrio entre a legitimidade da soberania popular manifestada nas urnas e a preservação da lisura do processo eleitoral. [...] 6. 

Hipótese em que não ficou configurada a potencialidade da conduta vedada para interferir no resultado das eleições. Recurso especial conhecido 

e provido. Medidas cautelares prejudicadas”. 

(Ac. n
o
 25.073, de 28.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Caracterização. Incidência do § 5
o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97. Para a caracterização de violação ao art. 

73 da Lei n
o
 9.504/97, não se cogita de potencialidade para influir no resultado do pleito. A só prática da conduta vedada estabelece presunção 

objetiva da desigualdade. Leva à cassação do registro ou do diploma. Pode ser executada imediatamente. [...]” NE: Utilização de assessor jurídico 

do município, ocupante de cargo em comissão, em prol de campanha eleitoral e de equipamento de fax da Prefeitura para remessa ao juiz 

eleitoral da comarca de resultado de pesquisa eleitoral. 

(Ac. n
o
 24.862, de 9.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

“[...] III – Como também assentado na jurisprudência do TSE, tem-se como configurado o ilícito previsto no art. 73 da Lei das Eleições, 

independentemente da demonstração da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da comprovação do prévio conhecimento do 

beneficiário ou da intimação para a retirada da publicidade (recursos especiais eleitorais n
os

 21.151/PR, DJ de 27.6.2003; 21.167/ES, DJ de 

12.9.2003; 21.152/PA, DJ de 1
o
.8.2003, todos da relatoria do Ministro Fernando Neves). [...]” 

(Ac. n
o
 24.739, de 28.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“[...] As condutas vedadas julgam-se objetivamente. Vale dizer, comprovada a prática do ato, incide a penalidade. As normas são rígidas. Pouco 

importa se o ato tem potencialidade para afetar o resultado do pleito. Em outras palavras, as chamadas condutas vedadas presumem 

comprometida a igualdade na competição, pela só comprovação da prática do ato. Exige-se, em conseqüência, a prévia descrição do tipo. A 

conduta deve corresponder ao tipo definido previamente. A falta de correspondência entre o ato e a hipótese descrita em lei poderá configurar uso 
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indevido do poder de autoridade, que é vedado; não „conduta vedada‟, nos termos da Lei das Eleições. Recursos especiais conhecidos, mas 

desprovidos”. 

(Ac. n
o
 24.795, de 26.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Eleições 2002. [...] Conduta vedada aos agentes públicos. Uso de programas sociais, em proveito de candidato, na propaganda eleitoral. Recurso 

provido para cassar o diploma de governador. Aplicação de multa. Das decisões dos tribunais regionais cabe recurso ordinário para o Tribunal 

Superior, quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais (CE art. 276, II, a). É vedado aos agentes públicos fazer 

ou permitir o uso promocional de programas sociais custeados pelo poder público.” NE: “[...] Embora aqui não se cogite da potencialidade de 

influir no resultado, porque se trata de condutas vedadas, em que a desigualdade é presumida, a mínima diferença da votação do primeiro para o 

segundo colocado faz evidente o proveito dessa massa de propaganda, à custa de programas sociais que foram desenvolvidos ou ampliados pelo 

recorrido. [...]” 

(Ac. n
o
 21.320, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2000. Representação. Conduta vedada. Propaganda institucional (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Quebra do 

princípio da impessoalidade (art. 74 da Lei n
o
 9.504/97, c.c. o art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal). [...] Para a caracterização de violação ao art. 

73 da Lei n
o
 9.504/97 não se cogita de potencialidade para influir no resultado do pleito. A só prática da conduta vedada estabelece presunção 

objetiva da desigualdade. Leva à cassação do registro ou do diploma. Pode ser executada imediatamente. [...]” 

(Ac. n
o
 21.380, de 29.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Conduta vedada. Prefeito. Publicidade institucional. Período proibido. Art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n
o
9.504/97. Desnecessidade. 

Verificação. Potencialidade. Desequilíbrio. Pleito. [...] 2. Não é preciso aferir se a publicidade institucional teria potencial para afetar a igualdade 

de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, na medida em que as condutas descritas pelo legislador no art. 73 da Lei das Eleições 

necessariamente tendem a refletir na isonomia entre os candidatos”. 

(Ac. n
o
 21.536, de 15.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] 3. Para configuração da conduta vedada pelo art. 73 da Lei das Eleições, não há necessidade de se perquirir sobre a existência ou não da 

possibilidade de desequilíbrio do pleito, o que é exigido no caso de abuso de poder. 4. As condutas vedadas no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 podem 

vir a caracterizar, ainda, o abuso do poder político, a ser apurado na forma do art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90, devendo ser levadas em 

conta as circunstâncias, como o número de vezes e o modo em que praticadas e a quantidade de eleitores atingidos, para se verificar se os fatos 

têm potencialidade para repercutir no resultado da eleição. [...]” 
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(Ac. n
o
 21.167, de 21.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Representação. Mensagem eletrônica com conteúdo eleitoral. Veiculação. Intranet de Prefeitura. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. 

Caracterização. [...] 2. Para a configuração das hipóteses enumeradas no citado art. 73 não se exige a potencialidade da conduta, mas a mera 

prática dos atos proibidos. 3. Não obstante, a conduta apurada pode vir a ser considerada abuso do poder de autoridade, apurável por meio de 

investigação judicial prevista no art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90, quando então haverá de ser verificada a potencialidade de os fatos 

influenciarem o pleito. [...]” 

(Ac. n
o
 21.151, de 27.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Pronunciamento em cadeia de rádio e televisão 
 

Generalidades 
 

“[...] Conduta vedada. Art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97. Não configuração. Discurso político compatível com a atividade parlamentar. 

Inexpressividade da conduta. Desprovimento. 1. Se não houve proveito eleitoral no uso da tribuna da Câmara dos Vereadores para a realização 

de discurso eminentemente político, não há falar em uso indevido dos bens públicos para favorecimento de candidatura. 2. Manifestação 

desprovida de finalidade eleitoral e condizente, portanto, com as atividades típicas da vereança não se confunde com ato de propaganda. 

Precedentes. 3. Ainda que a imunidade parlamentar assegurada no art. 29, VIII, da CF/88 não constitua garantia absoluta como assentado por este 

Tribunal no REspe nº 10-63/RS, no caso vertente, a conduta foi inexpressiva para a disputa eleitoral, fato que, por si só, mostra-se suficiente para 

sustentar a improcedência da representação [...]”. 

(Ac. de 28.6.2016 no AgR-REspe nº 167664, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...]. Eleições 2010. Deputado estadual. Representação. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97. Discursos realizados por 

vereadores. [...] 2. Consoante o art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos usar materiais ou serviços custeados pelos 

Governos ou Casas Legislativas que excedam as prerrogativas contidas nos respectivos regimentos e, ainda, fazer pronunciamento em cadeia de 

rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito e sem que reconhecida pela Justiça Eleitoral a excepcionalidade da situação. 3. No caso dos 

autos, os discursos foram transmitidos por uma única emissora, não havendo falar em cadeia de rádio e televisão, além de inexistir prova de que a 

TV Cidade prestava serviços ou era remunerada pela Câmara Municipal de Tupã à época dos fatos para veicular as sessões legislativas, 

circunstância que não pode ser presumida. 4. Ademais, o art. 73, § 3º, da Lei 9.504/97 dispõe que a restrição contida na alínea c do inciso VI 
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alcança somente os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Ressalva-se, porém, conforme cada 

caso, a possibilidade de enquadramento da conduta em outros dispositivos da legislação eleitoral. [...]” 

(Ac. de 11.9.2014 no REspe nº 1527171, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

 

“[...] O abuso do poder político requer demonstração de sua prática ter influído no pleito. Não caracteriza uso indevido dos meios de 

comunicação entrevista concedida a uma emissora radiofônica que cobriu o evento. [...]” NE: Alegação de abuso do poder político pela 

participação em inauguração de obra pública consistente em solenidade de transferência do endereço de prestação de serviço já em 

funcionamento (Lei n
o
 9.504/97, art. 77) e alegação uso indevido dos meios de comunicação mediante pronunciamento em cadeia de rádio (Lei 

n
o
9.504/97, art. 73, VI, c). 

(Ac. de 15.8.2006 no RO n
o
 754, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Alegação de violação ao art. 73, VI, c, da Lei n
o
 9.504/97. Não configurada. [...]” NE: Condenação por 

propaganda antecipada de prefeito que realizou pronunciamento em rádio, com destaque para as suas obras e para a atuação funcional, fazendo 

menção à responsabilidade do eleitor no dia da eleição, bem como exaltando a sua preparação para continuar a administrar o município. 

(Ac. n
o
 19.283, de 8.5.2001, rel. Min. Costa Porto.) 

 

Propaganda institucional 
 

Generalidades 
 

“[...] Conduta vedada. Art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97. Não configuração. Discurso político compatível com a atividade parlamentar. 

Inexpressividade da conduta. Desprovimento. 1. Se não houve proveito eleitoral no uso da tribuna da Câmara dos Vereadores para a realização 

de discurso eminentemente político, não há falar em uso indevido dos bens públicos para favorecimento de candidatura. 2. Manifestação 

desprovida de finalidade eleitoral e condizente, portanto, com as atividades típicas da vereança não se confunde com ato de propaganda. 

Precedentes. 3. Ainda que a imunidade parlamentar assegurada no art. 29, VIII, da CF/88 não constitua garantia absoluta como assentado por este 

Tribunal no REspe nº 10-63/RS, no caso vertente, a conduta foi inexpressiva para a disputa eleitoral, fato que, por si só, mostra-se suficiente para 

sustentar a improcedência da representação [...]”. 

(Ac. de 28.6.2016 no AgR-REspe nº 167664, rel. Min. Luciana Lóssio.) 
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“[...] Conduta vedada. Publicidade institucional. Outdoors. Período proibido. Aplicação de multa. 1. Se o Tribunal de origem concluiu que houve 

veiculação de propaganda institucional no período vedado, mediante afixação de outdoors contendo informações sobre obras e serviços da 

administração pública estadual, e que o chefe do Executivo estadual candidato à reeleição tinha ciência da publicidade, diante das peculiaridades 

do caso específico, a reforma do julgado demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária (Súmulas 7 do STJ 

e 279 do STF). 2. A permanência de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no 

art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes. 3. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, o caráter eleitoreiro da publicidade institucional é 

irrelevante para a incidência da vedação legal. 4. Considerando-se o juízo acerca da gravidade da conduta, realizado pelo Tribunal de origem com 

base nas circunstâncias fáticas, não é possível afastar a aplicação da sanção pecuniária nem reduzi-la ao patamar mínimo legal. "A multa fixada 

dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgR-AI nº 314-54, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 

14.8.2014) [...]”. 

(Ac. de 26.4.2016 no AgR-REspe nº 164177, rel. Min. Henrique Neves; no mesmo sentido oAc de 1.8.2014 no AgR-AI nº 31454, rel. Min. 

Luciana Lóssio.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada a agente público. Permanência de publicidade institucional no período vedado. Art. 

73, VI, b, da lei nº 9.504/97. Decisão regional. Procedência parcial. Imposição. Multa. 1.  A permanência de publicidade institucional durante o 

período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária 

tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes.2.  Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do art. 73, VI, b, da 

Lei das Eleições, o caráter eleitoreiro da publicidade institucional é irrelevante para a incidência da vedação legal. 3. Para a configuração do 

ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de provas de que o chefe do Poder Executivo tenha autorizado a 

publicidade institucional divulgada no período vedado, uma vez que dela auferiram benefícios os candidatos aos cargos de governador e vice-

governador, em campanha de reeleição, evidenciando-se, das premissas do acórdão recorrido, o conhecimento do fato apurado [...]. 

(Ac de 17.12.2015 no AgR-REspe nº 147854, rel. Min. Henrique Neves; no mesmo sentido oAc de 28.4.2015 no REspe nº 33459, rel. Min. 

Henrique Neves da Silva;Ac de 29.10.2015 no AgR-REspe nº 59030, rel. Min. Luciana Lóssio;Ac de 20.8.2013 no REspe nº 40871, red. para o 

acórdão Min. Marco Aurélio; eAc de 29.4.2010 no AgR-REspe nº 35590, rel. Min. Arnaldo Versiani;Ac de 5.11.2015 no AgR-RO nº 516338, rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 

  

“[...] Conduta vedada. Publicidade institucional. Outdoors. Período proibido. Aplicação de multa. 1. Se o Tribunal de origem concluiu que houve 

veiculação de propaganda institucional no período vedado, mediante afixação de outdoors contendo informações sobre obras e serviços da 

administração pública estadual, e que o chefe do Executivo estadual - candidato à reeleição - tinha ciência da publicidade, diante das 
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peculiaridades do caso específico, a reforma do julgado demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária 

(Súmulas 7 do STJ e 279 do STF). 2. A Corte Regional afastou o caráter meramente informativo da publicidade e ainda assentou que a 

propaganda institucional impugnada teria o condão de desequilibrar o pleito eleitoral, diante do número de outdoors espalhados [...] 3. A 

permanência de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 

9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. Precedentes. 4. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior e do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, o caráter eleitoreiro da publicidade institucional é irrelevante para a 

incidência da vedação legal [...]”. 

(Ac de 17.12.2015 no AgR-REspe nº 167807, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

“[...] Conduta vedada. propaganda institucional. caráter eleitoreiro. desnecessidade. período vedado. manutenção [...] 1. A configuração da 

conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - ante a 

natureza objetiva da referida norma independe do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. 2. 

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao fato de não ser necessário que a mensagem divulgada na publicidade institucional apresente 

caráter eleitoreiro para que fique caracterizada a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, bastando que ela seja veiculada nos três 

meses anteriores ao pleito [...]”. 

(Ac. de 17.12.2015 no AgR-REspe nº 60414, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...] Conduta vedada a agentes públicos. Publicidade institucional em período crítico. Art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97. 

Condenação. Beneficiários. Multa. Mínimo legal. [...] 2. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, não 

se faz necessário que a mensagem divulgada contenha menção expressa ao agente público ou à eleição, bastando que tenha sido veiculada nos 

três meses anteriores ao pleito e sem o albergue das exceções previstas no dispositivo. 3. Hipótese em que ficou comprovada a veiculação, 

durante o período crítico, no exterior de veículos oficiais destinados ao transporte escolar, de publicidade institucional não enquadrável nas 

exceções legais, cujo teor, para além de simplesmente informar acerca da realização de programa de governo na área da educação, também teve o 

condão de enaltecer a atuação administrativa do Governo do Estado do Ceará, em claro benefício não só à candidatura do então governador e 

candidato à reeleição, como também à de seu companheiro de chapa e respectiva coligação. 4. O art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 prevê a 

incidência da multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas [...]”. 

(Ac. de 5.11.2015 no AgR-RO nº 621824, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura; no mesmo sentido o Ac. de 5.11.2015 no AgR-RO nº 

506723, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura). 
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“[...] Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade institucional no período vedado. Art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97. Ressalva. § 3º do art. 73. 

Desprovimento. 1. Consoante o art. 73, § 3º, da Lei 9.504/97, a vedação de propaganda institucional nos três meses que antecedem a eleição 

aplica-se somente aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa no pleito. 2. No caso dos autos, a publicidade 

institucional impugnada não foi veiculada pelo Governo do Paraná cargo ao qual se candidataram agravados Gleisi Hoffmann e Haroldo Ferreira 

e sim pelo Governo Federal, motivo pelo qual incide a ressalva do § 3º do art. 73 [...]”. 

(Ac. de 24.9.2015 no AgR-REspe nº 160285, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...] Recurso especial eleitoral. Eleições 2014. Governador. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade institucional. Art. 

73, VI, b, da Lei 9.504/97. Configuração. Multa. Desprovimento. 1. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 proibição de publicidade 

institucional nos três meses que antecedem a eleição , possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada 

a publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes. 2. No caso dos autos, a partir da moldura fática contida no acórdão 

regional, é incontroverso que o Governo do Paraná, que tinha o agravante Carlos Alberto Richa como candidato à reeleição, veiculou matérias 

durante o período eleitoral, no sítio eletrônico do DETRAN/PR, com caráter de publicidade institucional [...]”. 

(Ac. de 6.8.2015 no AgR-REspe nº 143908, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...] Recurso especial eleitoral. Eleicões 2014. Governador. Representação. Conduta vedada. art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97. Publicidade 

institucional. Não configuração. Desprovimento. 1. O provimento do recurso especial dos agravados para afastar a multa imposta pelo TRE/MG 

deu-se nos limites da moldura fática delineada no aresto regional, sem a necessidade de incursão no acervo fâtico-probatório dos autos, o que é 

admitido pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 2. A norma inserida no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 não se aplica na espécie por 

não ser o PROVOPAR (Programa Voluntário Paranaense) uma entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, e sim uma associaçao civil 

sem fins lucrativos. 3. As normas que encerrem exceção ou mitigação de direitos - como no caso das condutas vedadas - devem ser interpretadas 

restritivamente [...]”. 

(Ac. de 3.8.2015 no AgR-REspe nº 148849, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

  

“[...] O acórdão regional está em consonância com a atual jurisprudência do TSE, segundo a qual, para a configuração do ilícito previsto no art. 

73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência de provas de que o chefe do Poder Executivo municipal tenha autorizado a divulgação 

da publicidade institucional no período vedado, uma vez que dela auferiu benefícios, conforme prevê o § 5º do referido dispositivo legal. [...]”. 

(Ac. de 28.4.2015 no REspe nº 33459, rel. Min. Henrique Nevese no mesmo sentido oAc de 20.8.2013 no Respe 40871, rel. Min. Gilmar Mendes, 

rel. designado Min. Henrique Nevese oAc de 29.4.2010 no Respe 35590, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 
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“Eleições 2012. Agravo regimental em agravo de instrumento. Inovação recursal. Não conhecimento. Publicidade institucional. Não 

caracterização. Ausência. Dispêndio. Recursos públicos. Agravo desprovido. 1. Alegação de que as fotos utilizadas no material publicitário pago 

pela coligação seriam do acervo do Poder Executivo municipal. Inovação recursal não admitida nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Com 

base na compreensão da reserva legal proporcional, a violação dos arts. 73, inciso VI, alínea b, e 74 da Lei nº 9.504/1997 pressupõe que a 

publicidade seja paga com recursos públicos e autorizada por agente público. Precedentes do TSE e da doutrina de Direito Eleitoral. Requisitos 

ausentes no caso concreto. 3. A conduta descrita poderia enquadrar, em tese, como eventual abuso do poder econômico, possível violação do art. 

30-A da Lei nº 9.504/1997, ou como propaganda eleitoral irregular, a depender do preenchimento de requisitos específicos para cada tipo 

eleitoral. 4. Agravo regimental desprovido NE: trecho do voto do relator: [...] não se tratando de publicidade paga com recursos públicos e muito 

menos autorizada por autoridade pública, não há falar em publicidade institucional nem em abuso de poder político por suposta violação à 

impessoalidade da propaganda prevista no art. 37, § 11, da CF/1988, mas, sim, em propaganda eleitoral, o que não configura „publicidade 

institucional desvirtuada.‟” 

(Ac. de 5.3.2015 no AgR-AI nº 46197, rel. Min. Gilmar Mendese no mesmo sentido oAc de12.5.2005 no AgRgREspe nº 25049,rel. Min. Caputo 

Bastos.) 

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada. Art. 73 da lei nº 9.504/97. Ministro de estado. Palestra. Desbordamento de suas funções 

institucionais. Proselitismo eleitoral. Suposta propaganda eleitoral e uso da máquina administrativa em favor dos candidatos representados. 

Publicidade institucional de atos de governo em período vedado. Não configuração. Notícia publicada no site do ministério. Caráter informativo. 

Improcedência da representação. 1. Ministro de Estado que profere palestra, a convite, sobre tema pertinente à sua área de atuação está no 

exercício regular de suas funções institucionais. 2. In casu, a veiculação do fato no portal do Ministério teve apenas caráter informativo, não 

configurando divulgação de atos de governo. 3. Inexistente qualquer prática, na conduta ora impugnada, a enquadrar-se nas vedações contidas 

nos incisos I, II, III e VI, b, do art. 73 da Lei nº 9.504/97 [...].” 

(Ac. de 14.10.2014 no Rp nº 115629, rel. Min. Admar Gonzaga.) 

  

“[...]. Conduta vedada. Publicidade institucional. Multa. [...] 2. Se o Tribunal de origem concluiu que houve veiculação de propaganda 

institucional no período vedado, mediante peça publicitária de caráter autopromocional utilizada em vários serviços e bens da municipalidade, a 

revisão de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária (Súmulas 7, do STJ e 279, do 

STF). 3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, salvo as hipóteses autorizadas em lei, a permanência de propaganda institucional 

durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária 

tenha sido autorizada e afixada em momento anterior. 4. É incabível a redução da multa aplicada por meio de decisão devidamente 

fundamentada, especialmente quando as informações registradas no acórdão regional denotam o uso da propaganda vedada em vários bens e 

serviços da administração municipal. Precedentes [...]” 
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(Ac. de 16.10.2014 no AgR-REspe nº 61872, rel. Min. Henrique Neves;no mesmo sentido oAc. de 21.6.2011 no AgR-AI nº 410905, rel. Min. 

Marcelo Ribeiroe oAc. de 12.5.2011 no AgR-REspe nº 44173, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97. Conduta vedada. Propaganda institucional. Prévio 

conhecimento. Beneficiário. [...] 1. Para a conduta vedada prevista na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97, há que ser comprovado 

o prévio conhecimento do beneficiário. Precedentes. 2. Não é dado ao julgador aplicar a penalidade por presunção, já que do beneficiário não se 

exige, obviamente, a prova do fato negativo. [...]” 

(Ac. de 1º.10.2014 no REspe nº 49805, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico. Condutas vedadas aos agentes públicos. Não 

configuração. [...] 2.  Não se admite a condenação pela prática de abuso de poder e de conduta vedada com fundamento em meras presunções 

quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. 3. No caso dos autos, a revista e os outdoors 

custeados pelo prefeito reeleito visando sua autopromoção e a propaganda institucional veiculada no sítio da Prefeitura não configuram abuso do 

poder econômico, notadamente porque não contêm referências ao pleito de 2012 ou aos candidatos apoiados pelo chefe do Poder Executivo, não 

se verificando qualquer proveito eleitoral. [...]” 

(Ac. de 5.8.2014 no REspe nº 42512, rel. Min. Otávio de Noronha.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. [...] 2. Esta Corte já afirmou que não se faz necessário, para a configuração da 

conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, que a mensagem divulgada possua caráter eleitoreiro, bastando que tenha sido 

veiculada nos três meses anteriores ao pleito, excetuando-se tão somente a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no 

mercado e a grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. [...]” 

(Ac. de 20.3.2014 no AgR-AI nº 33407, rel. Min. Henrique Neves;no mesmo sentido oAc. de 4.8.2011 no AgR-AI nº 71990, rel. Min. Marcelo 

Ribeiro.) 

  

“Eleições 2012. Recurso especial. AIJE. Prefeito e vice-prefeito. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97. Caracterização. Abuso do 

poder político. Art. 74 da Lei nº 9.504/97. Ofensa ao princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1º, da CF. Não configuração. Provimento parcial 

para afastar a sanção de cassação. Multa mantida. 1. A veiculação de publicidade institucional, consubstanciada na distribuição de material 

impresso aos munícipes em geral, nos três meses que antecedem o pleito e sem que haja demonstração de situação grave ou urgente, assim 

reconhecida pela Justiça Eleitoral, configura a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sujeitando o infrator à sanção pecuniária, 

quando ausente gravidade que justifique, segundo um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, a imposição cumulativa da pena de cassação do 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=61872&processoClasse=RESPE&decisaoData=20141016
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=410905&processoClasse=AI&decisaoData=20110621&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=410905&processoClasse=AI&decisaoData=20110621&decisaoNumero=
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=44173&processoClasse=RESPE&decisaoData=20110512
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=49805&processoClasse=RESPE&decisaoData=20141001
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=42512&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140805
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=33407&processoClasse=AI&decisaoData=20140320
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=71990&processoClasse=AI&decisaoData=20110804&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=71990&processoClasse=AI&decisaoData=20110804&decisaoNumero=


registro/diploma outorgado. 2. A caracterização do abuso de autoridade previsto no art. 74 da Lei nº 9.504/97 requer seja demonstrada, de forma 

objetiva, afronta ao disposto no art. 37, § 1º, da CF, ou seja, que haja ruptura do princípio da impessoalidade com a menção na publicidade 

institucional a nomes, símbolos ou imagens, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. [...]” 

(Ac. de 3.12.2013 no REspe nº 44530, rel. Min. Luciana Lóssio;no mesmo sentido o Ac de 14.6.2012 no AgR-RO n° 890235, rel. Min. Arnaldo 

Versianie oAc. de 31.3.2011 no AgR-REspe nº 999897881, rel. Min. Aldir Passarinho Junior.) 

  

"[...] Representação. Conduta vedada. Eleição 2010. Lei nº 9.504/97, art. 73, I e II. Abuso do poder político. Descaracterização. Propaganda 

institucional. [...] 2. A publicidade institucional de caráter meramente informativo acerca de obras, serviços e projetos governamentais, sem 

qualquer menção a eleição futura, pedido de voto ou promoção pessoal de agentes públicos, não configura conduta vedada ou abuso do poder 

político. [...]" 

(Ac. de 26.11.2013 no REspe nº 504871, rel. Min. Dias toffoli;no mesmo sentido oAc de 7.6.2011 no REspe n° 646984, rel. Min. Nancy 

Andrighie oAc de 7.10.2010 no Rp n° 234314, rel. Min. Joelson Dias.) 

 

“[...]. Eleições 2012. Conduta vedada. Publicidade institucional. Inexistência. Mera informação. [...]. 1. Não configura publicidade institucional, a 

caracterizar conduta vedada a agente público, folder de caráter informativo, no qual se limita a noticiar a realização de edição anual de Feira do 

Livro no Município, sem qualquer referência à candidatura. 2. Entendimento diverso impediria qualquer espécie de divulgação de informação de 

interesse da comunidade. [...]” 

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

  

“Agravo regimental. Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Art. 73, VI, b da Lei n° 9.504/97. Multa. Única penalidade imposta. 

Prejudicialidade. Inocorrência. Interesse Recursal. Presente. Agravo Regimental Provido. 1. O cumprimento da sanção de natureza pecuniária 

não guarda relação com a vigência do mandato. Assim, o término deste não afeta o interesse recursal da parte em ver revertida a multa que lhe foi 

imposta pela conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. 2. Agravo regimental provido para afastar a prejudicialidade e determinar o 

processamento do recurso especial”. 

(Ac. de 6.12.2012 no AgR-REspe nº 39452, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

“[...]. Conduta vedada. [...]. Responsabilidade do agente público. Não demonstrada. [...]. 1. A prática de conduta vedada exige a comprovação da 

responsabilidade do agente público, pelo cometimento do ato impugnado. [...] 3. In casu, inexiste, nos autos, prova de que o representado tenha 

praticado, anuído ou autorizado a divulgação das reportagens impugnadas na página eletrônica da prefeitura. 4. Representação julgada 

improcedente em relação ao primeiro representado e prejudicada quanto à segunda e terceira representadas, tidas como beneficiárias da 
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conduta.”NE: Trecho do voto do relator: "A simples circunstância de chefiar o executivo local, por si só, não permite a conclusão de que o 

representado soubesse de tudo que se passava nos diversos setores da prefeitura." 

(Ac. de 6.10.2011 no Rp nº 422171, rel. Min. Marcelo Ribeiro;no mesmo sentido o Ac. de 5.8.2010 no R-Rp nº 140434, rel. Min. Henrique 

Neves, rel. designada Min. Cármen Lúcia.) 

  

“Representação. Publicidade institucional em período vedado. - Para que seja reconhecida a exceção prevista no art. 73, VI, b, da Lei das 

Eleições, a circunstância de grave e urgente necessidade pública deve ser previamente reconhecida pela Justiça Eleitoral. [...]” NE: Caso de 

divulgação de campanha de prevenção de doença cardíaca. 

(Ac. de 8.9.2011 no AgR-REspe nº 781985, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...]. Conduta vedada. Vice-prefeito eleito no pleito de 2004. Candidato a prefeito nas eleições de 2008. Publicidade institucional em período 

vedado. Beneficiário. [...]. 1. Nos termos do art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97, tendo sido realizada publicidade institucional em período vedado, 

deve ser responsabilizado não apenas o agente público que autorizou a referida publicidade, como também o agente público que dela se 

beneficiou. [...]. 2. Na espécie, o agravante é beneficiário da prática da conduta vedada de que trata o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, porque - 

na qualidade de vice-prefeito do Município de Carlos Chagas - sua imagem estava intimamente ligada à administração municipal da qual se fez a 

vedada propaganda institucional. 3. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é requisito indispensável 

para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 31.3.2011 no AgR-REspe nº 999897881, rel. Min. Aldir Passarinho Junior;no mesmo sentido oAc. de 1º.12.2009 no AgR-REspe nº 

35517, rel. Min. Marcelo Ribeiro e oAc. de 8.5.2003 no REspe nº 21106, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. Período vedado. Veiculação. Alegação. Programa semanal 'Café com o Presidente'. 

Inépcia da inicial. Não configuração. [...]. Entrevista. Informação jornalística. Caracterização. Promoção pessoal. Circunstâncias eleitorais. 

Ausência. Indeferimento. Formato do programa. Descontinuidade da transmissão. Recomendação. [...]. Não configura propaganda institucional 

irregular entrevista que, no caso, inseriu-se dentro dos limites da informação jornalística, apenas dando a conhecer ao público determinada 

atividade do governo, sem promoção pessoal, nem menção a circunstâncias eleitorais. Descontinuidade da difusão que, entretanto, se recomenda, 

durante o período eleitoral, em razão do formato do programa. Pedido julgado improcedente.” 

(Ac. de 7.10.2010 no Rp nº 234314, rel. Min. Joelson Dias.) 

  

“Petição. Secretaria de comunicação social da Presidência da República. Instituto Nacional do Câncer. Distribuição. Folderes. Estímulo. Doação. 

Sangue. Plaquetas. Medula óssea. Autorização. 1. Divulgação autorizada, observado o disposto no § 1° do artigo 37 da Constituição Federal." 
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(Res. nº 23290, de 1.7.2010, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Publicidade institucional. [...]. Desprovimento. 1. Segundo dispõe o art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, é 

vedada a veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, salvo em se tratando da propaganda de produtos e 

serviços que tenham concorrência no mercado, bem como em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 

Eleitoral. [...]” 

(Ac. de 20.5.2010 no AgR-AI nº 10804, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

  

“[...]. Publicidade institucional. Permanência. Três meses anteriores ao pleito. Conduta vedada. Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b. Igualdade de 

oportunidades. [...]. A permanência de publicidade institucional nos três meses anteriores ao pleito constitui conduta vedada pelo art. 73, VI, b, 

da Lei das Eleições. [...]. As condutas elencadas nos incisos do artigo 73 da Lei das Eleições são, por presunção legal, tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. [...].” 

(Ac. de 11.3.2010 no AgR-REspe nº 35.095, rel. Min. Fernando Gonçalves.) 

  

“[...]. Propaganda institucional. Chefe do poder Executivo. Conduta vedada. Caracterização. 1. Deve ser comprovada a autorização ou prévio 

conhecimento da veiculação de propaganda institucional, não podendo ser presumida a responsabilidade do agente público [...]. Contudo, não há 

se falar em presunção no caso em debate. 2. Cabe analisar, em cada caso concreto, se o beneficiário da propaganda institucional teve ou não 

conhecimento da propaganda [...]. No caso, o e. TRE/SP entendeu como peculiaridade do caso o fato de o agravante, beneficiado pela 

propaganda institucional, ser o chefe do Poder Executivo, e, portanto, responsável por esta. 3. A Corte a quo analisou as provas e as 

circunstâncias do caso em tela e concluiu pela prática de propaganda institucional em período vedado. Conclusão diversa do arremate do e. 

TRE/SP ensejaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas [...]” 

(Ac. de 2.2.2010 no AgR-REspe nº 36.251, rel. Min. Felix Fischer;no mesmo sentido do item 1 da ementa o Ac. de 1º.6.2006 no RESPE nº 

25.614, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Representação. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Publicidade institucional. 1.  Há julgados do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que - 

independentemente do momento em que a publicidade institucional foi autorizada - se a veiculação se deu dentro dos três meses que antecedem a 

eleição, configura-se o ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. 2.   Interpretação diversa implica prejuízo à eficácia da norma legal, 

pois bastaria que a autorização fosse dada antes da data limite para tornar legítima a publicidade realizada após essa ocasião, o que igualmente 

afetaria a igualdade de oportunidades entre os candidatos. [...]  4. Ainda que tenha ocorrido uma ordem de não veiculação de publicidade 
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institucional no período vedado, não se pode eximir os representados da responsabilidade dessa infração, com base tão somente nesse ato, sob 

pena de burla e consequente ineficácia da vedação estabelecida na lei eleitoral. [...]” 

(Ac. de 25.8.2009 no AgR-REspe nº 35445, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

„[...] Representação. Conduta vedada. [...]  Ausência de configuração. - Não havendo menção ao nome ou à administração do candidato, mas 

apenas o apoio da Prefeitura ao evento - copa de futebol infantil - programada há três anos, não há falar em conduta vedada prevista no art. 73, da 

Lei nº 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 3.8.2009 no REspe nº 35189, rel. Min. Fernando Gonçalves.) 

  

“Recurso especial. Conduta vedada. Publicidade institucional em período vedado. Configuração. [...] 8. A liberdade de escolha do eleitor é de ser 

respeitada, quer em momentos de normalidade do processo eleitoral, quer, principalmente, em situações de sérios desequilíbrios na igualdade 

entre os contendores. A conduta vedada na alíneab do inciso VI do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, perpetrada por meio de órgão de comunicação de 

massa – emissora de televisão -, acarreta sério desequilíbrio aos opositores. 9. Compete à Justiça Eleitoral velar pela observância da moralidade 

no processo eleitoral, ainda mais agredida se os ilícitos se dão na reta final da campanha. [...]” 

(Ac. de 31.5.2007 no REspe n
o
 25745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

“[...] 1. A publicação de atos oficiais, tais como leis e decretos, não caracteriza publicidade institucional. [...]” 

(Ac. de 7.11.2006 no AgRgREspe n
o
 25748, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 2. Há, também, de ser prestigiado o aresto atacado que, com base em prova incontroversa depositada nos autos, reconhece que a prática 

indevida de publicidade institucional no trimestre anterior ao pleito pode configurar abuso de poder, quando autopromocional de pré-candidato à 

reeleição. [...]” 

(Ac. de 24.10.2006 no REspe n
o
 25997, rel. Min. José Delgado.) 

“Alegada violação do art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Distribuição de cartilhas educativas, sobre alimentação e obesidade, pelo governo 

federal. Aposição de símbolos de programa governamental e do próprio governo. Ausência de prova da distribuição no período vedado pela lei. 

[...]” 

(Ac. de 15.8.2006 no AgRgRp n
o
 967, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Representação em decorrência de veiculação de mensagem institucional indevida. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
9.504/97. 1. Não pode haver 

veiculação de mensagem institucional, sendo objetivo da disciplina legal impedir o uso do aparelho burocrático da administração pública em 
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favor de qualquer candidatura para manter a igualdade de condições na disputa eleitoral. 2. No caso, ficou claramente demonstrado que o 

representado agravante não tomou as providências devidas, e simples, para sustar a divulgação do programa. 3. O argumento de que houve 

divulgação inadvertida é baldio de amparo jurídico, sendo certo que estava na alçada do representado, nesse caso, determinar o puro e simples 

recolhimento das cópias eventualmente existentes. [...]” 

(Ac. de 8.8.2006 no AgRgRp n
o
 947, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito.) 

  

“[...] Art. 73, VI, b da Lei n
o
 9.504/97. Princípio da publicidade. Art. 37 da CF/88. Derrogação. Inocorrência. Ponderação com outros princípios e 

valores. Persecução de interesse público. Mitigação. Garantias. Na persecução do interesse público, o princípio da publicidade dos atos da 

administração pública não se revela absoluto, mas, antes, sofre restrições, em prol da manutenção da garantia da isonomia entre os candidatos, da 

moralidade e legitimidade do pleito. [...]” 

(Ac. de 1
o
.8.2006 no AgRgREspe n

o
 25.786, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] A regra, constante da alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n
o
 9.504/ 97, é não se ter publicidade institucional no período de três meses que 

antecedem às eleições, surgindo a exceção quando direcionada a fazer frente a „[...] grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 

Justiça Eleitoral.‟” 

(Res. n
o
 22.260, de 28.6.2006, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido a resolução n

o
 22.285, de 29.6.2006 do mesmo relator.) 

  

“[...] Ação fundada em infração ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Termo final para ajuizamento. Aplicação de multa. Decretação de inelegibilidade. 

Cassação de diploma. Publicidade institucional indevida. Influência no pleito. Reeleição. Abuso do poder econômico. [...] 9. Reconhecimento da 

prática de publicidade institucional indevida em benefício de candidato à reeleição. 10. Publicidade intensa, reiterada e persistente de obras 

públicas realizadas. Configuração de benefício ao candidato. [...]” 

(Ac. de 20.6.2006 no REspe n
o
 25935, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Publicidade institucional. Período de três meses que antecedem o pleito. Se do acórdão proferido consta a feitura de publicidade 

institucional nos três meses que antecedem o pleito, sem se verificar a exceção contemplada na alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97, mostra-se harmônico com a ordem jurídica acórdão a implicar a glosa, robustecendo-o a notícia de veiculação do nome do dirigente, 

em verdadeira promoção pessoal.” 

(Ac. de 4.4.2006 no Ag n
o
 6197, rel. Min. Marco Aurélio.) 
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“[...] Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Propaganda institucional. Não-configuração. Divulgação, por meio de fôlder, de atrações turísticas do 

município, sem referência à candidatura do prefeito à reeleição. Inexistência de conotação eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 25299, de 6.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Propaganda institucional. Abuso do poder político. Não-caracterização. [...]” NE: Alegações de que 

governador, candidato à reeleição, teria praticado abuso do poder político consistente em propaganda institucional que divulgou a realização de 

seminário pela universidade federal do Acre e pela Embrapa, material que continha slogan do governo. “[...] não há como se caracterizar a 

prática do ilícito previsto no art. 73, VI,b, da Lei n
o
 9.504/97, pois as provas [...], apenas demonstram que o evento não foi custeado com verba 

pública. Não há também nenhum indício de que o Governo do Acre tenha concordado com a inclusão de seu slogan no material de divulgação. 

Na inexistência de tais provas, não há como se afigurar a ilicitude.” 

(Ac. n
o
 727, de 8.11.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Propaganda institucional. A divulgação, em Diário Oficial do Município, de atos meramente administrativos, 

sem referência a nome nem divulgação de imagem do candidato à reeleição, não configura o ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. 

Observância ao princípio da proporcionalidade. [...]” 

(Ac. n
o
 25086, de 3.11.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Divulgação de evento municipal em horário eleitoral gratuito. Não-caracterização de propaganda institucional vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei 

n
o
 9.504/97. Precedente. [...]” 

(Ac. n
o
 5566, de 27.10.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Período vedado. Distribuição. Informativo parlamentar. Período. Campanha eleitoral. Não-ocorrência. 

Propaganda. Aplicação. Hipótese. Art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97. [...] 1. A conduta apontada como ofensiva à lei não encontra nela tipificação, 

uma vez que o „informativo‟ não faz nenhuma referência sobre o pleito municipal em questão, candidatura ou pedido de voto, requisitos 

indispensáveis à caracterização da propaganda eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 5719, de 15.9.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Abuso do poder político e de autoridade (arts. 74 da Lei n
o
 9.504/97 e 37, § 1

o
, da Constituição Federal). [...] Para a configuração do abuso, 

é irrelevante o fato de a propaganda ter ou não sido veiculada nos três meses antecedentes ao pleito. [...]” NE: Pelo conjunto fático-probatório dos 
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autos o TRE se convenceu de ter havido repasse de recursos públicos como pagamento à matéria veiculada pelo jornal, com infração ao princípio 

da impessoalidade, caracterizando-se a propaganda institucional abusiva. 

(Ac. n
o
 25101, de 9.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Uso de papel timbrado da Prefeitura. 

Publicidade institucional no período vedado. [...] 4. Para restar demonstrada a responsabilidade do agente público pelo cometimento do ilícito 

eleitoral instituído pelo art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n
o
 9.504/97, é indispensável a comprovação de que o suposto autor da infração tenha 

autorizado a veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito. 5. Conforme entendimento contido no Acórdão 

n
o
5.565, por se tratar de fato constitutivo do ilícito eleitoral, cabe ao autor da representação o ônus da prova do indigitado ato de autorização. 6. 

Hipótese em que não ficou configurada a potencialidade da conduta vedada para interferir no resultado das eleições. [...]” 

(Ac. n
o
 25073, de 28.6.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“[...] Conduta vedada. Publicidade institucional. Período proibido. Ausência. Comprovação. Autorização. Presunção. Não-caracterização. 

Permissão. Necessidade. Demonstração. Dispêndio. Recursos públicos. 1. Para restar demonstrada a responsabilidade do agente público pelo 

cometimento do ilícito eleitoral instituído pelo art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, é indispensável a comprovação de que o suposto 

autor da infração tenha autorizado a veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, não se podendo presumir a 

responsabilidade do agente público. 2. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, somente se caracteriza nas 

hipóteses de publicidade institucional, o que implica necessariamente dispêndio de recursos públicos autorizados por agentes públicos. [...]” 

(Ac. n
o
 25120, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 1. Não é admissível a cassação de diploma pelo ilícito do art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, com fundamento em presunção. 2. 

Esta Casa já assentou que, para restar caracterizada a infração do art. 73, inciso VI, letrab, da Lei n
o
 9.504/97, é necessária a comprovação do ato 

de autorização de veiculação de publicidade institucional. 3. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, somente 

se caracteriza nas hipóteses de publicidade institucional, o que implica necessariamente dispêndio de recursos públicos autorizado por agentes 

públicos. 4. Cabe ao autor da representação o ônus da prova tanto do ato de autorização quanto do fato de a publicidade ser custeada pelo Erário, 

na medida em que se cuida de fatos constitutivos do ilícito eleitoral. 5. Esta Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Declaração no 

Recurso Especial n
o
 21.320, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, de 9.11.2004, decidiu que compete a este Tribunal determinar os termos da execução 

das suas decisões. Agravo provido. Recurso especial provido.” 

(Ac. n
o
 5565, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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“[...] Representação. Condutas vedadas – incisos I e VI, b, do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Hipóteses não caracterizadas. [...]” NE: Não se 

caracteriza propaganda institucional a reunião promovida por prefeito, candidato a reeleição, no período vedado, com uso de computador da 

Prefeitura, onde o titular convidou e reuniu vários eleitores para prestar contas de sua administração e fazer comparações com a gestão anterior, 

comandada por sua atual adversária na disputa eleitoral. 

(Ac. n
o
 5272, de 12.5.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Candidatos. Prefeito e vice-prefeito. Panfletos. Distribuição. Menção. Realizações. Governo. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da 

Lei n
o
 9.504/97. Publicidade institucional. Não-configuração. Ausência. Pagamento. Recursos públicos. Decisão agravada. Execução imediata. 

Possibilidade. 1. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que é exigido, para a caracterização da publicidade 

institucional, que seja ela paga com recursos públicos. Nesse sentido: Acórdão n
o
 24.795, rel. Min. Luiz Carlos Madeira e acórdãos n

os
 20.972 e 

19.665, rel. Min. Fernando Neves. 2. A distribuição de panfletos em que são destacadas obras, serviços e bens públicos, associados a vários 

candidatos, em especial ao prefeito municipal, e que não foram custeados pelo Erário, constitui propaganda de natureza eleitoral, não havendo 

que se falar na publicidade institucional a que se refere o art. 73, VI, b, da Lei n
o
9.504/97. [...]” 

(Ac. n
o
 25049, de 12.5.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Período crítico de eleições. Propaganda de produtos e serviços ante concorrência no mercado. Natureza da norma 

da alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. A regra decorrente da alínea b do inciso VI do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 é a proibição de 

publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito. A exceção corre à conta da propaganda de produtos e serviços que tenham 

concorrência no mercado e da urgente necessidade pública, esta assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, devendo a cláusula ser interpretada de 

forma estrita.” NE: Veiculação de propaganda institucional nos três meses anteriores à eleição, com a colocação de faixas que enalteciam a 

administração do prefeito, candidato à reeleição, nas áreas de saúde, segurança, incentivo ao comércio e com alusão à construção do mercado de 

carnes. 

(Ac. n
o
 5641, de 28.4.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...] Propaganda institucional. [...] Divulgação, em boletim oficial municipal, de atos meramente administrativos, sem referência a nome nem 

divulgação de imagem do candidato à reeleição. Inexistência de conotação eleitoral. Não-configuração da conduta descrita no art. 73, VI, b, da 

Lei n
o
 9.504/97. Observância ao princípio da proporcionalidade. [...]” 

(Ac. n
o
 5282, de 16.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.) 
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“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Propaganda institucional. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
9.504/97. Não-configuração. 

1. No campo das condutas vedadas, não há qualquer impedimento a que o Tribunal, à vista do fato, de sua gravidade e de sua repercussão no 

processo eleitoral, aja com prudência, cautela e equilíbrio. 2. A intervenção dos tribunais eleitorais há de se fazer com o devido cuidado para que 

não haja alteração da própria vontade popular. 3. Em hipóteses como a presente – em que não houve sequer prova de que o recorrente tenha 

autorizado a propaganda institucional no período vedado, mas, ao contrário, que determinou a sua suspensão a partir de 1
o
 de julho, vale dizer, 

antes do início do limite temporal a que se refere a Lei Eleitoral –, não há que se falar na caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, 

VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. [...]” 

(Ac. n
o
 5220, de 25.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Recurso especial. Agravo de instrumento. Seguimento negado. Agravo regimental. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
9.504/97. Autorização e veiculação 

de propaganda institucional. Art. 74 da Lei n
o
 9.504/97. Desrespeito ao princípio da impessoalidade. Basta a veiculação de propaganda 

institucional nos três meses anteriores ao pleito para que se configure a conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97, independentemente 

de a autorização ter sido concedida ou não nesse período. Precedentes. O desrespeito ao princípio da impessoalidade, na propaganda 

institucional, no período de três meses anteriores ao pleito, com reflexos na disputa, configura o abuso e a violação ao art. 74 da Lei n
o
 9.504/97. 

Em recurso especial, é vedado o reexame de provas. Agravo regimental não provido”. 

(Ac. n
o
 5304, de 25.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada (art. 73, IV e VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Não configurada. Cassação do registro. Impossibilidade. 

Propaganda divulgada no horário eleitoral gratuito não se confunde com propaganda institucional. Esta supõe o dispêndio de recursos públicos, 

autorizados por agentes (art. 73, § 1
o
, da Lei n

o
9.504/97). As condutas vedadas julgam-se objetivamente. Vale dizer, comprovada a prática do ato, 

incide a penalidade. As normas são rígidas. Pouco importa se o ato tem potencialidade para afetar o resultado do pleito. Em outras palavras, as 

chamadas condutas vedadas presumem comprometida a igualdade na competição, pela só comprovação da prática do ato. Exige-se, em 

conseqüência, a prévia descrição do tipo. A conduta deve corresponder ao tipo definido previamente. A falta de correspondência entre o ato e a 

hipótese descrita em lei poderá configurar uso indevido do poder de autoridade, que é vedado; não „conduta vedada‟, nos termos da Lei das 

Eleições. [...]” 

(Ac. n
o
 24795, de 26.10.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Embargos de declaração. Omissão, obscuridade e dúvida. Ausência. Efeitos infringentes. Excepcionalidade. Rediscussão da causa. 

Impossibilidade. Embargos rejeitados.” NE: Tratava-se de propaganda institucional divulgada em período vedado. “[...] De igual modo, não 

subsiste a omissão quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O acórdão embargado considerou que, em se tratando da 
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prática de conduta vedada, é irrelevante a potencialidade para influir no resultado do pleito, quanto mais o custo da propaganda ou o 

ressarcimento dos cofres públicos. [...]” 

(Ac. n
o
 21380, de 26.8.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Conduta vedada. Prefeito. Publicidade institucional. Período proibido. Art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n
o
9.504/97. Desnecessidade. 

Verificação. Potencialidade. Desequilíbrio. Pleito. [...] 2. Não é preciso aferir se a publicidade institucional teria potencial para afetar a igualdade 

de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, na medida em que as condutas descritas pelo legislador no art. 73 da Lei das Eleições 

necessariamente tendem a refletir na isonomia entre os candidatos.” 

(Ac. n
o
 21536, de 15.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Propaganda institucional estadual. Governador. Responsabilidade. Conduta vedada. Art. 73, VII, da Lei n
o
9.504/97. Embargos de declaração. 

Omissão. Ausência. Multa. Aplicação. Mínimo legal. Impossibilidade. Gravidade da infração. 1. A aplicação da multa no valor máximo, por 

transgressão à regra do art. 73, VII, da Lei n
o
 9.504/97, justifica-se pelo uso da propaganda institucional em benefício do candidato à reeleição e, 

ainda, pela grande monta de recursos, o que evidencia a gravidade da infração. Embargos rejeitados.” 

(Ac. n
o
 21307, de 19.2.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Propaganda institucional estadual. Governador. Responsabilidade. Ano eleitoral. Média dos últimos três anos. Gastos superiores. Conduta 

vedada. Agente público. Art. 73, VII, da Lei n
o
 9.504/97. Prévio conhecimento. Comprovação. Desnecessidade. 1. É automática a 

responsabilidade do governador pelo excesso de despesa com a propaganda institucional do estado, uma vez que a estratégia dessa espécie de 

propaganda cabe sempre ao chefe do Executivo, mesmo que este possa delegar os atos de sua execução a determinado órgão de seu governo. 2. 

Também é automático o benefício de governador, candidato à reeleição, pela veiculação da propaganda institucional do estado, em ano eleitoral, 

feita com gastos além da média dos últimos três anos. Recurso conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 21307, de 14.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleição 2000. Realização de propaganda institucional em período vedado. Não demonstrada. 

Fundamentos não infirmados. Negado provimento. [...]” NE: “[...] não sendo possível determinar a data em que foi realizada a propaganda 

institucional, incabível a aplicação dos arts. 37, § 1
o
, da Constituição Federal e 74 da Lei das Eleições. [...]” 

(Ac. n
o
 21154, de 24.6.2003, rel. Min. Peçanha Martins.) 
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“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Realização, em período vedado, de propaganda 

institucional, com violação do art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Apuração de abuso do poder político. Possibilidade. Prova. Exemplar 

de jornal em que foi publicada a propaganda. Mera notícia. Não-caracterização. 2. Recurso ordinário a que se deu provimento” 

(Ac. n
o
 661, de 6.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Propaganda institucional. Carnaval fora de época. Apoio do governo estadual. Contratação 

de conjuntos musicais. Abadás. Nome e número de governadora, candidata à reeleição e de outros candidatos. Não-caracterização de propaganda 

institucional. Vestimentas dos brincantes. Fabricação e venda pelos blocos carnavalescos aos participantes. Multa. Coligação. Impossibilidade. 1. 

Propaganda institucional é aquela que divulga ato, programa, obra, serviço e campanhas do governo ou órgão público, autorizada por agente 

público e paga pelos cofres públicos. 2. A divulgação de nomes e números de candidatos não se confunde com propaganda institucional, ainda 

mais quando não envolve recursos públicos. 2. Somente a agente público pode ser aplicada a multa por infração à letra b do inciso VI do art. 73 

da Lei n
o
9.504/97.” 

(Ac. n
o
 20972, de 5.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Agravo regimental. Propaganda institucional em período vedado. Reexame de prova. Ausência de prequestionamento. A análise da questão 

relativa à natureza da propaganda – se de caráter meramente informativo e educativo ou de promoção pessoal – esbarra no óbice da Súmula 

n
o
 279 do STF por implicar, necessariamente, reexame da prova. Agravo improvido.” NE: Propaganda institucional em período vedado; “[...] a 

falta de prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda só pode ser sustentada em relação aos arts. 36 e 37 da Lei n
o
 9.504/97. [...]” 

(Ac. n
o
 3135, de 14.5.2002, rel. Min. Ellen Gracie.) 

  

“Consulta. Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República. Propaganda comercial no exterior, em língua 

estrangeira, para promoção de produtos e serviços brasileiros internacionalmente. Ausência de vedação. Propaganda não sujeita ao disposto no 

inciso VII do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. 

(Res. n
o
 21086, de 2.5.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Propaganda eleitoral extemporânea em jornal (Lei n
o
 9.504/97, art. 36, § 3

o
). Distribuição de informativo acerca da atuação da administração 

municipal. 1. Hipótese de nítida propaganda institucional, veiculada antes do trimestre anterior à eleição (Lei n
o
 9.504/97, art. 73, § 4

o
). 2. 

Recurso especial conhecido e provido para tornar insubsistente a multa aplicada.” 

(Ac. n
o
 2421, de 14.2.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 
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“I – Publicidade institucional abusiva (CF, art. 37, § 1
o
, c.c. Lei n

o
 9.504/97, art. 74) e propaganda eleitoral extemporânea (Lei n

o
 9.504/97, art. 

36, § 3
o
), substantivadas – segundo o acertamento de fatos pelas instâncias de mérito em excessos dos eventos comemorativos da celebração de 

convênios firmados com o governo da União e o município, assim como de sua divulgação, com finalidade de promoção de pré-candidato à 

Prefeitura: sanções de multa e inelegibilidade impostas, sem violação das normas legais aplicáveis, ao prefeito da época – responsável pela 

organização e o dispêndio de recursos públicos nas festividades – e ao pré-candidato a prefeito, beneficiário dos abusos administrativos e 

partícipe de sua perpetração e divulgação eleitoreira (LC n
o
 64/90, art. 22, XIV). II – Irrelevância, nas circunstâncias, de serem os fatos abusivos 

anteriores à escolha e registro da candidatura, que se afirmou beneficiada por eles, assim como de a circunstância de julgamento da investigação 

judicial ter sido posterior ao pleito, no qual sucumbiu. III – Inadequação do recurso especial para rever as premissas de fato da decisão recorrida, 

quando correta a qualificação jurídica delas. IV – Alegação de cerceamento de defesa, por sonegação do direito à produção de provas, coberta 

pela preclusão. V – Indevida a aplicação das sanções de inelegibilidade ao ministro de Estado que, em razão do cargo, haja comparecido às 

festividades e delas participado, sem que se lhe atribuam a organização e o custeio das comemorações abusivas. VI – Inexistência de propaganda 

eleitoral extemporânea do pré-candidato a prefeito no pronunciamento pelo ministro de Estado, fora do período de campanha, de frase de mera 

simpatia ou solidariedade à sua eventual candidatura.” 

(Ac. n
o
 19502, de 18.12.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

  

“Propaganda institucional em período vedado (Lei n
o
 9.504/97, art. 73, VI). Uso de placas indicativas de obras e serviços executados 

contendo slogan promocional. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada pelo acórdão regional que manteve condenação do 

prefeito e secretário de Obras do município. 2. É imputável a responsabilidade pela propaganda institucional vedada apenas aos agentes e não à 

entidade pública (precedente: Ac. n
o
 17.197). 3. A falta de sucumbência enseja a ilegitimidade e falta de interesse do município para interpor o 

recurso. 4. Recurso especial não conhecido.” 

(Ac. n
o
 19222, de 23.8.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

  

“[...] Representação por abuso de poder. Propaganda institucional. Arts. 73, VI, b, e 74 da Lei n
o
 9.504/97. Art. 37, § 1

o
, da CF. I – O que o art. 

73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97, veda é a autorização de propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito. O dispositivo não retroage 

para alcançar atos praticados antes destes três meses. II – A violação ao art. 37, § 1
o
, c.c. o art. 74 da Lei n

o
 9.504/97, pela quebra do princípio da 

impessoalidade, possui contornos administrativos. Deve ser apurada em procedimento próprio, previsto na Lei n
o
8.429/92. Verificada a 

ocorrência da quebra deste princípio administrativo, é que se poderá apurar seus reflexos na disputa eleitoral. III – O art. 74 se aplica somente aos 

atos de promoção pessoal na publicidade oficial praticados em campanha eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 2768, de 10.4.2001, rel. Min. Nelson Jobim.) 
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“Propaganda institucional. Veiculação em período vedado. Art. 73, inc. VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Reclamação oferecida contra a Prefeitura 

Municipal, na pessoa de seu representante legal, que foi condenado ao pagamento de multa. Ausência de citação do responsável pela propaganda 

irregular. Ofensa ao art. 5
o
, inc. LV, da Constituição da República. Preliminar acolhida para que o agente público seja incluído no pólo passivo da 

demanda. 1. O agente público, sujeito à penalidade prevista no art. 73, § 4
o
, da Lei n

o
 9.504/97, é a pessoa física que age em nome do ente 

público, e não a entidade em que exerce as funções (Ac. n
o
 1.785, rel. Min. Eduardo Ribeiro). [...]” 

(Ac. n
o
 17197, de 20.2.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso ordinário. Propaganda institucional. Distribuição de revista comemorativa do décimo aniversário do Estado de Tocantins com foto e 

texto elogioso ao então governador. Representação por abuso do poder e propaganda eleitoral antecipada. Não-caracterização. Arts. 36, § 3
o
, e 74 

da Lei n
o
 9.504/97 e 22 da LC n

o
 64/90. Alegação de promoção pessoal com ofensa ao art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal. A quebra do 

princípio da impessoalidade deve ser apurada nos moldes do previsto na Lei n
o
 8.429/92. Propaganda realizada em conformidade com o 

estabelecido no art. 73, VI, b,da Lei no 9.504/97. Recurso a que se negou provimento.” 

(Ac. n
o
 358, de 1

o
.6.2000, rel. Min. Eduardo Alckmin.) 

“[...] Propaganda eleitoral irregular. Art. 37, § 1
o
, e art. 73, § 4

o
 da Lei n

o
 9.504/97. Presunção de responsabilidade. 1. É necessária a 

comprovação da responsabilidade do candidato e do agente público para que sejam condenados pelas infrações do art. 37, § 1
o
 e art. 73, § 4

o
 da 

Lei n
o
 9.504/ 97, respectivamente. [...]” 

(Ac. n
o
 2022, de 21.10.99, rel. Min. Nelson Jobim.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Uso indevido. A propaganda institucional tem o sentido de dar à opinião pública notícias sobre os atos, 

programas, obras e serviço da administração, sempre com caráter educativo, informativo ou orientação social. Hipótese em que a mesma foi 

desvirtuada pela utilização truncada da imagem do candidato da oposição. [...]” 

(Ac. n
o
 15749, de 4.3.99, rel. Min. Costa Porto.) 

 

Autorização da Justiça Eleitoral 
 

“Petição. Divulgação de publicidade institucional. Ministério da defesa. Recrutamento de profissionais para as forças armadas. Campanha de 

divulgação de concursos públicos. Cartazes e filmetes de 30 segundos. Excepcionalidade. Autorização. 1. A divulgação de concursos públicos 

com a finalidade de selecionar profissionais para as Forças Armadas por meio da veiculação de cartazes e filmetes de 30 segundos, sem qualquer 

referência ao Governo Federal, enquadra-se na ressalva contida na parte final do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. 2. Pedido de autorização 

deferido com a ressalva de ser observado o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal. 
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(Ac. de 25.8.2010 no Pet nº 225743, rel. Min. Aldir Passarinho Junior.) 

  

“Petição. IBGE. Censo demográfico 2010. Período eleitoral. Realização de publicidade institucional. Conduta vedada ao agente público. Art. 73, 

VI, b, da lei nº 9.504/97. Excepcionalidade. Autorização. 1. A publicidade institucional a ser realizada nos meses de fevereiro a março de 2010 e 

de janeiro a dezembro de 2011 não se incluem no lapso temporal restritivo do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Portanto, nesses períodos, 

afastada a competência da Justiça Eleitoral para autorizar publicidade institucional. 2. A realização de ações de divulgação e mobilização, a 

serem realizadas no trimestre anterior às eleições, visando sensibilizar e conscientizar a sociedade acerca da importância de receber o recenseador 

e de responder corretamente ao questionário do XII Censo Demográfico de 2010, enquadra-se na ressalva contida na parte final do art. 73, VI, b, 

da Lei nº 9.504/97. 3. Pedido de autorização deferido, com a ressalva de ser observado o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal.” 

(Res. nº 23.213, de 23.2.2010, rel. Min. Felix Fischer.) 

  

“Petição. Ministro da Saúde. Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Rubéola. Autorização. 1. A vedação da divulgação de 

publicidade institucional, nos três meses que antecedem o pleito, aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos 

estejam em disputa na eleição (art. 73, VI, b, § 3º, da Lei nº 9.504/97). 2. Divulgação autorizada, com a ressalva de que não deve constar 

referência aos entes municipais e de que deve ser observado o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição.” 

(Res. nº 22.891, de 7.8.2008, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Conduta vedada (Lei n
o
 9.504/97, art. 73, VI, b): caracterização: publicidade institucional da Petrobras, sociedade de economia mista, sem 

autorização do presidente do TSE, que, nos três meses antecedentes do pleito, dirige-se a responder críticas de candidato a presidente da 

República a ato de sua administração; ainda quando não caracterizado o propósito de beneficiar outro concorrente ao pleito: suspensão imediata 

de sua divulgação pela mídia e condenação à multa de 50.000 Ufirs (L. cit., art. 73, § 4
o
).” 

(Ac. n
o
 484, de 25.9.2002, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Sepúlveda Pertence.) 

  

 

Constitucionalidade do art. 73, IV, b, da Lei nº 9.504/97 
 

“[...] Conduta vedada. Art. 73, VI, b da Lei n
o
 9.504/97. Princípio da publicidade. Art. 37 da CF/88. Derrogação. Inocorrência. Ponderação com 

outros princípios e valores. Persecução de interesse público. Mitigação. Garantias. Na persecução do interesse público, o princípio da publicidade 

dos atos da administração pública não se revela absoluto, mas, antes, sofre restrições, em prol da manutenção da garantia da isonomia entre os 

candidatos, da moralidade e legitimidade do pleito. [...]” 
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(Ac. de 1
o
.8.2006 no AgRgREspe n

o
 25.786, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

Internet 
   

“Eleições 2006. Recurso especial. Representação. Utilização de site oficial do governo estadual para promover eleitoralmente a figura do chefe 

do poder executivo. Conduta vedada. Configuração. Propaganda eleitoral antecipada. Prévio conhecimento. Presunção. Impossibilidade. Multa 

afastada. Parcial provimento. [...] 3. As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97 podem configurar-se mesmo antes do pedido 

de registro de candidatura. Precedentes. 4. Na espécie, há perfeita adequação dos fatos narrados na inicial com os ilícitos descritos nos incisos I e 

II do art. 36 da Res.-TSE nº 22.158/2006 (art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97), não havendo falar em violação à garantia constitucional da ampla 

defesa nem em incongruência entre o que foi relatado e o que foi decidido. 5. Para modificar a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral de que a 

notícia divulgada em sítio eletrônico configura propaganda eleitoral antecipada, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório dos 

autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF). 6. Nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e da 

jurisprudência desta Corte, a imposição de multa àquele que é beneficiado pela propaganda antecipada depende da comprovação de seu prévio 

conhecimento. 7. A simples circunstância de exercer a chefia do Poder Executivo Estadual, por si só, não permite a conclusão de que o primeiro 

recorrente teria conhecimento do teor de todas as matérias veiculadas por agência que integra a estrutura administrativa do Estado. 8. Recuso 

especial parcialmente provido para afastar, tão somente, a multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, aplicada ao primeiro recorrente. 

(Ac. de 23.4.2015 no REspe nº 26838, rel. Min. Dias Toffolie no mesmo sentidoAc de 1.10.2014 na Rp n° 66522, rel. Min. Antônio Herman de 

Vasconcelios Benjamin,oAc de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy Andrighie oAc de 25.8.2011 no REspe n° 93887, rel. Min. Arnaldo 

Versiani.) 

  

“[...] Eleições 2014. Governador. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade institucional. Art. 73, VI, b, da Lei nº 

9.504/97. Configuração. Multa. Desprovimento. 1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de 

multa aos agravantes.[...] 3. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três meses que 

antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua 

manutenção no período vedado. Precedentes. 4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no facebook, 

rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta. 5. Manutenção da multa imposta no mínimo legal a cada um dos 

agravantes [...]” 

(Ac. de 26.2.2015 no AgR-REspe nº 142269, rel. Min. João Otávio de Noronhae no mesmo sentido oAc de AgR-REspe 61872 rel. Min. Henrique 

Neves da Silva, DJe de 27.10.2014.) 
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“[...] Conduta vedada.  Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Publicidade institucional em sítio eletrônico da prefeitura. Responsabilidade do agente 

público. Aplicação de multa. 1. A divulgação no sítio eletrônico da prefeitura, nos três meses antes do pleito, de notícia relacionada a programa 

habitacional  a cargo do Poder Executivo local, e ainda com a foto do prefeito, configura a conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 

9.504/97.  2. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional, 

excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade 

pública reconhecida pela Justiça Eleitoral.  3. O agente público não pode se eximir da responsabilidade pela publicidade institucional veiculada 

em período vedado. Precedentes. [...]” 

(Ac. de 4.9.2014 no AgR-REspe nº 50033, rel. Min. Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico. Condutas vedadas aos agentes públicos. Não 

configuração. [...] 2.  Não se admite a condenação pela prática de abuso de poder e de conduta vedada com fundamento em meras presunções 

quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. 3. No caso dos autos, a revista e os outdoors 

custeados pelo prefeito reeleito visando sua autopromoção e a propaganda institucional veiculada no sítio da Prefeitura não configuram abuso do 

poder econômico, notadamente porque não contêm referências ao pleito de 2012 ou aos candidatos apoiados pelo chefe do Poder Executivo, não 

se verificando qualquer proveito eleitoral. [...]” 

(Ac. de 5.8.2014 no REspe nº 42512, rel. Min. Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Recurso especial. Representação. Publicidade institucional 1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 fica 

configurada independentemente do momento da autorização da publicidade institucional, desde que tenha sido veiculada dentro dos três meses 

anteriores ao pleito. [...] 2. Não há como modificar a conclusão do Tribunal de origem de que a notícia foi veiculada no site da Prefeitura 

Municipal de Aracati durante o período vedado, sem reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de 

recurso de natureza extraordinária, conforme reiteradamente decidido com apoio nas Súmulas 7 do STJ e 279 do STF. [...]” 

(Ac. de 20.3.2014 no AgR-REspe nº 957606629, rel. Min. Henrique Neves;no mesmo sentido oAc de 19.12.2013 no AgR-AI nº 55884, rel. Min. 

Dias Toffoli, oAc de 1.12.2011 no AAgR-AI nº 12046, rel. Min. Arnaldo Versiani e oAc de 1.12.2009 no AgR-REspe nº 35517, rel. Min. Marcelo 

Ribeiro.) 

 

"Eleições 2012. Propaganda institucional. Sítio. Internet. Página. Prefeitura. Conduta vedada. Recurso especial. Reexame. Fatos. Provas. 1. A 

veiculação de propaganda institucional no sítio eletrônico da prefeitura, nos três meses que antecedem as eleições, caracteriza a conduta vedada 

prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições. 2. Ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial, a teor das Súmulas 

nos 7/STJ e 279/STF, deve-se ter como soberana a apreciação feita pela instância ordinária a partir dos documentos contidos no processo. [...]" 
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(Ac. de 10.12.2013 no AgR-REspe nº 33746, rel. Min. Luciana Lóssio, red. designado Min. Henrique Neves;no mesmo sentido oAc. de 7.10.2010 

na Rp nº 234314, rel. Min. Joelson Dias.) 

  

"[...]. Conduta vedada a agente público. Não configuração. Divulgação da atividade parlamentar em sítio da Assembleia Legislativa. Decisão 

agravada em consonância com a jurisprudência desta corte. 1.  Nos termos da jurisprudência do e. TSE, 'não caracteriza a conduta vedada 

descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, a divulgação de feitos de deputado estadual em sítio da internet de Assembléia Legislativa.' [...]" 

(Ac. de 7.12.2011 no AgR-REspe nº 149260, rel. Min. Marcelo Ribeiro;no mesmo sentido oAc. de 16.11.2006 no REspe n
o
 26875, rel. Min. 

Gerardo Grossi.) 

  

“[...]. Conduta vedada. Propaganda institucional. Cartilha. DENATRAN. Responsabilidade. Divulgação. Sítio DETRAN. Ilegitimidade passiva. 

1. Para a verificação da prática de conduta vedada é essencial verificar a responsabilidade do agente público, apontado como infrator, pelo ato 

praticado. 2. Estabelecida essa responsabilidade, é desnecessário verificar se a autorização para veiculação da propaganda abrangia ou não o 

período vedado. 3. Ausência de demonstração de responsabilidade do Diretor do DENATRAN pelo conteúdo veiculado nos sítios dos 

Departamentos de Trânsito Estaduais. 4. Representação julgada improcedente em relação ao agente público e prejudicada em face da candidata 

apontada como beneficiária.” 

(Ac. de 16.11.2010 no Rp nº 335478, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

“Investigação judicial. Abuso de poder. Uso indevido dos meios de comunicação social. Condutas vedadas. 1. A infração ao art. 73, VI, b, da Lei 

nº 9.504/97 aperfeiçoa-se com a veiculação da publicidade institucional, não sendo exigível que haja prova de expressa autorização da 

divulgação no período vedado, sob pena de tornar inócua a restrição imposta na norma atinente à conduta de impacto significativo na campanha 

eleitoral. 2. Os agentes públicos devem zelar pelo conteúdo a ser divulgado em sítio institucional, ainda que tenham proibido a veiculação de 

publicidade por meio de ofícios a outros responsáveis, e tomar todas as providências para que não haja descumprimento da proibição legal. [...].” 

(Ac. de 29.4.2010 no AgR-REspe nº 35590, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Publicidade institucional. Divulgação da atuação de deputado estadual. Não-configuração. 

Conotação eleitoral da propaganda. Impossibilidade de aferição. Reexame de fatos e provas. 1. Nos termos da jurisprudência do e. TSE „não 

caracteriza a conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, a divulgação de feitos de deputado estadual em sítio da internet de 

Assembléia Legislativa. A lei expressamente permite a divulgação da atuação parlamentar à conta das câmaras legislativas, nos limites 

regimentais (art. 73, II, da Lei nº 9.504/97).‟ (REspe nº 26.910/RO, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 19.12.2006). 2. A moldura fático-jurídica 
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que exsurge do v. acórdão regional não permite aferir a conotação eleitoral do material publicitário. Decidir contrariamente - sob a alegação de 

que a publicidade da atuação parlamentar exerce forte influência sobre o eleitorado - demandaria o reexame de fatos e de provas [...]” 

(Ac. de 26.6.2008 no AgRgREspe nº 27139, rel. Min. Felix Fischer.) 

  

“Representação. Propaganda eleitoral. Não se caracteriza como tal a entrevista de ministro de Estado à imprensa, manifestando-se a respeito das 

repercussões de episódio eleitoral já ocorrido (1
o
 turno da eleição presidencial) [...].”NE: Pedido de retirada do teor de entrevista concedida pelo 

ministro da Fazenda do sítio do Ministério da Fazenda e de aplicação das sanções previstas na Lei n
o
 9.504/97, art. 73 (condutas vedadas a 

agentes públicos). 

(Ac. de 10.10.2006 na Rp n
o
 1238, rel. Min. Ari Pargendler.) 

  

“[...] Propaganda institucional indevida. Multa. 1. Não há de se determinar a cassação de registro de candidato a cargo eletivo, em processo de 

reeleição, quando não se verifica, de modo certo, ter sido ele o responsável pela veiculação de propaganda indevida em site eletrônico da 

Internet. 2. Determinação de prefeito, embora candidato, de instauração de procedimento administrativo para apurar o responsável pela inserção 

da propaganda no site. [...]” 

(Ac. de 5.10.2006 no AgRgREspe n
o
 24898, rel. Min. José Delgado.) 

 

Limite de gastos 
 

“[...]. Eleições 2012. Prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. Violação dos arts. 131 do 

CPC e 275 do Código Eleitoral. Inocorrência. [...] 1. O TRE/SC, ao examinar a documentação fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina acerca dos gastos com publicidade institucional do Município de Barra Velha/SC em 2009, 2010, 2011 e no primeiro semestre de 

2012 para fim de apuração da conduta vedada do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, concluiu não ser possível estabelecer com precisão qual teria 

sido o montante exato despendido nos referidos anos. 2. É permitido ao magistrado, em sua fundamentação, remeter-se a trechos do parecer 

emitido pelo Ministério Público visando expor as razões do seu convencimento. 3. Violação dos arts. 131 do CPC e 275, II, do Código Eleitoral 

não configurada. [...]” 

(Ac. de 3.9.2014 no AgR-REspe nº 19107, rel. Min. Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Recurso especial provido. Gastos com publicidade acima da média semestral dos últimos três anos. Proporcionalidade não prevista na 

norma do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. Impossibilidade de interpretação ampliativa. [...] 1. A norma estabelece como conduta vedada a 

realização, antes de três meses do pleito, „de despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas 
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entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano 

imediatamente anterior à eleição‟. 2. A pretensão de fazer prevalecer o entendimento de que o parâmetro a ser utilizado quanto aos gastos com 

publicidade institucional no ano eleitoral deve ser proporcional à média de gastos nos semestres anteriores ao ano do pleito implica interpretação 

ampliativa da norma, o que não é permitido ao intérprete, em especial quando acarreta a restrição de direitos. 3. No caso em tela, ainda que se 

considerasse tal critério de proporcionalidade, o valor gasto a mais foi de 11,61% do limite semestral, adotado pela corte regional. 4. Tal 

circunstância revela que a cassação dos registros não seria proporcional à prática da suposta conduta vedada. [...]” 

(Ac. de 27.3.2014 no AgR-REspe nº 47686, rel. Min. Dias Toffolino mesmo sentido oAc de 14.6.2012 no AgR-RO n° 890235, rel. Min. Arnaldo 

Versiani.) 

  

“Embargos. Representação. Conduta vedada. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. 1. Recebem-se como agravo regimental os declaratórios, com 

pretensão infringente, opostos contra decisão individual, na linha da jurisprudência predominante do TSE. 2. As hipóteses de condutas vedadas 

são de legalidade estrita. 3. Para fins de incidência do art. 73, VII, da Lei das Eleições, deve ser considerada a média dos últimos três anos 

anteriores ao ano do pleito, uma vez que o referido dispositivo legal não faz menção à média mensal. Embargos de declaração recebidos como 

agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 

(Ac. de 3.2.2014 no ED-REspe nº 30204, rel. Min. Henrique Neves.) 

“[...]. Representação. Conduta vedada. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. 1. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu não configurada a conduta 

vedada do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, reconhecendo que as despesas com publicidade em Município, efetivamente realizadas em 2012, não 

ultrapassaram o limite legal. Diante das premissas contidas no voto condutor da decisão recorrida, seria necessário reexaminar os fatos e as 

provas contidas nos autos para concluir, ao contrário, que foram realizados gastos acima da média legal no ano da eleição. Incidem, no particular, 

as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF. 2. O art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 previne que os administradores públicos realizem no primeiro semestre 

do ano da eleição a divulgação de publicidade que extrapole o valor despendido no último ano ou a média dos três últimos, considerando-se o 

que for menor. Tal proibição visa essencialmente evitar que no ano da eleição seja realizada publicidade institucional, como meio de divulgar os 

atos e ações dos governantes, em escala anual maior do que a habitual. 3. A melhor interpretação da regra do art. 73, VII, da Lei das Eleições, no 

que tange à definição - para fins eleitorais do que sejam despesas com publicidade -, é no sentido de considerar o momento da liquidação, ou 

seja, do reconhecimento oficial de que o serviço foi prestado - independentemente de se verificar a data do respectivo empenho ou do pagamento, 

para fins de aferição dos limites indicados na referida disposição legal.  4.  A adoção de tese contrária à esposada pelo acórdão regional geraria 

possibilidade inversa, essa, sim, perniciosa ao processo eleitoral, de se permitir que a publicidade realizada no ano da eleição não fosse 

considerada, caso a sua efetiva quitação fosse postergada para o ano seguinte ao da eleição, sob o título de restos a pagar, observados os limites 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” 

(Ac de 24.10.2013 no REspe n° 67994, rel. Min. Henrique Neves.) 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=47686&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140327
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=890235&processoClasse=RO&decisaoData=20120614
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=890235&processoClasse=RO&decisaoData=20120614
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=30204&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140203
http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=67994&processoClasse=RESPE&decisaoData=20131024


  

“[...]. Conduta vedada. [...]. Despesas com publicidade dos órgãos públicos em ano eleitoral superior à média dos gastos realizados nos três anos 

que antecederam o pleito. [...] 1. O tecnicismo a que alude o agravante, pretendendo a aplicação rigorosa dos conceitos próprios do direito 

financeiro, não resulta na interpretação do disposto no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 mais consentânea com os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da moralidade, não sendo possível utilizar-se a expressão "despesas" no sentido pretendido, quando o espírito da lei é combater o 

excesso de dispêndio com publicidade dos órgãos públicos ou respectivas entidades da administração indireta em anos eleitorais. [...]” 

(Ac. de 26.5.2011 no AgR-REspe nº 176114, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] A Justiça Eleitoral tem competência para requisitar ao presidente da República informações quanto aos gastos com publicidade (inciso 

XVIII do art. 23 do Código Eleitoral e inciso VII do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97); 2. Partidos políticos, como protagonistas centrais do processo 

eleitoral, têm legitimidade para pleitear a requisição de tais informações à Justiça Eleitoral; 3. O presidente da República, chefe do Poder 

Executivo e exercente da direção superior da administração pública federal, é responsável pela prestação das informações do gênero. [...]” 

(Decisão sem número na Pet n
o
 1880, de 29.6.2006, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

“Propaganda institucional estadual. Governador. Responsabilidade. Ano eleitoral. Média dos últimos três anos. Gastos superiores. Conduta 

vedada. Agente público. Art. 73, VII, da Lei n
o
9.504/97. Prévio conhecimento. Comprovação. Desnecessidade. 1. É automática a 

responsabilidade do governador pelo excesso de despesa com a propaganda institucional do estado, uma vez que a estratégia dessa espécie de 

propaganda cabe sempre ao chefe do Executivo, mesmo que este possa delegar os atos de sua execução a determinado órgão de seu governo. 2. 

Também é automático o benefício de governador, candidato à reeleição, pela veiculação da propaganda institucional do estado, em ano eleitoral, 

feita com gastos além da média dos últimos três anos. Recurso conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 21307, de 14.10.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Consulta. Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República. Propaganda comercial no exterior, em língua 

estrangeira, para promoção de produtos e serviços brasileiros internacionalmente. Ausência de vedação. Propaganda não sujeita ao disposto no 

inciso VII do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. 

(Res. n
o
 21086, de 2.5.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Propaganda institucional. Gastos. Limites. Art. 73, inc. VII, da Lei n
o
 9.504, de 1997. Multa. Decisão regional que fixou como valor máximo a 

ser gasto no primeiro semestre do ano eleitoral a quantia referente à metade da média anual dos três anos anteriores. Proporcionalidade não 

prevista em lei. Impossibilidade de se aumentarem restrições estabelecidas na norma legal. 1. A distribuição de publicidade institucional efetuada 
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nos meses permitidos em ano eleitoral deve ser feita no interesse e conveniência da administração pública, desde que observada, como valor 

máximo, a média de gastos nos três anos anteriores ou do ano imediatamente anterior à eleição. Agravo de instrumento provido. Recurso especial 

conhecido e provido para tornar insubsistente a multa aplicada.” 

(Ac. n
o
 2506, de 12.12.2000, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Placa de obra pública 
 

“[...]. Eleições 2012. [...]. Conduta vedada. Três meses antecedentes ao pleito. Art. 73, VI, da Lei nº 9.504/97. Não configuração. [...]. 1. A mera 

afixação de faixa, pela Administração, em logradouro, cujo objetivo é o de alertar a comunidade sobre a iminência de obra naquele local 

(recapeamento asfáltico), possui caráter estritamente informativo, não sendo suficiente para caracterizar a conduta vedada pelo art. 73, VI, da Lei 

nº 9.504/97. 2. Entendimento diverso impediria qualquer espécie de divulgação de informação de interesse da comunidade. [...]” 

(Ac. de 5.9.2013 no AgR-REspe nº 51220, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

 

“[...]. Eleições 2012. Conduta vedada. Publicidade institucional. Inexistência. Mera informação. [...] 1. Não configura publicidade institucional 

em período vedado faixa situada em logradouro público, com caráter meramente informativo, que visa apenas alertar a população sobre eventuais 

transtornos decorrentes da execução de obra. 2. Entendimento diverso impediria qualquer espécie de divulgação de informação de interesse da 

comunidade. [...]” 

(Ac. de 5.9.2013 no AgR-AI nº 50006, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“Representação. Conduta vedada. 1. A veiculação de dois outdoors com propaganda institucional divulgando obras públicas municipais, 

contendo fotografias em que aparecem diversas pessoas, sem destaque à figura do representado, não caracteriza a conduta vedada prevista no art. 

73, I, da Lei nº 9.504/97, porquanto não demonstra o propósito de beneficiar candidato às eleições. 2. De igual modo, a divulgação de dois 

painéis não configura, por si só, abuso de autoridade, visto que ausentes outras circunstâncias a indicar a gravidade da conduta, não estando 

evidenciado, portanto, o requisito da potencialidade exigido para a configuração da infração. [...]” 

(Ac. de 18.9.2012 no AgR-RO nº 535839, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

"Conduta vedada. Publicidade institucional. 1. Para modificar a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, que entendeu configurada a conduta 

vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, consistente na veiculação de placas de publicidade institucional, com o objetivo de divulgar a 

realização de obras e, assim, enaltecer a figura do prefeito e as realizações de sua administração, seria necessário o reexame do contexto fático-

probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. A conduta prevista no art. 73, 
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VI, b, da Lei nº 9.504/97 fica caracterizada independentemente do momento em que a publicidade institucional foi inicialmente fixada, bastando 

que a veiculação tenha permanecido dentro dos três meses que antecedem o pleito. [...]" 

(Ac. de 1º.12.2011 no AgR-AI nº 12046, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“[...]. - Configura propaganda institucional vedada a manutenção de placas de obras públicas colocadas anteriormente ao período previsto no art. 

73, VI, b, da Lei das Eleições, quando delas constar expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos cargos 

estejam em disputa na campanha eleitoral. [...].” 

(Ac. de 15.4.2010 no ED-ED-AgR-AI nº 10.783, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Prática de propaganda institucional nos três meses que antecedem ao pleito. Vedação. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Retorno dos autos 

ao TRE para aferição da  responsabilidade da Agravante e da potencialidade lesiva da conduta ilegal. I - No trimestre anterior ao pleito, é vedada, 

em obras públicas, a manutenção de placas que possuam expressões ou símbolos identificadores da administração de concorrente a cargo eletivo. 

II - Caracterizada a publicidade institucional em período vedado, os autos devem retornar ao Tribunal Regional para que aquele órgão, soberano 

na apreciação da prova, verifique, como entender de direito, a potencialidade de a conduta ter interferido no resultado do pleito e, ainda, se os 

candidatos à reeleição autorizaram, ou não, a veiculação dos engenhos em época proibida. [...]” 

(Ac. de 14.4.2009 no ARESPE nº 26.448, rel. Min. Ricardo Lewandowski.) 

  

“Representação. Candidato a presidente. Placa. Obra pública. Publicidade institucional. Período vedado. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Não-

caracterização. Ausência. Prova. Autorização. Representado. [...]” 

(Ac. de 19.9.2006 no AgRgRp n
o
 1.091, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. [...] III – A teor da jurisprudência do TSE, é indispensável a comprovação da 

autorização – por parte do suposto autor da infração – da veiculação de publicidade institucional em período vedado. [...]” NE: Fixação de placas 

divulgadoras de obra pública estadual. 

(Ac. de 1
o
.6.2006 no REspe n

o
 25.614, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] Inauguração de obra pública. Não-participação do candidato. Placas com nome de toda a administração municipal de 2001/2004, tanto do 

Poder Executivo como do Poder Legislativo. Confecção orientada pelo cerimonial do governador do estado. Responsabilidade do prefeito. Não-

ocorrência. [...] 3. A violação ao art. 37, § 1
o
, c.c. o art. 74 da Lei n

o
 9.504/97, se de fato existente, não deve ser imputada ao recorrido, porquanto 

restou apurado que a placa objeto da controvérsia foi confeccionada a mando do cerimonial do governo do estado. [...]” 
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(Ac. de 4.4.2006 no AgRgREspe n
o
 25.093, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Propaganda institucional. Obra pública. Solenidade de descerramento de placa inaugural com nome do chefe do Executivo local. Ausência de 

violação ao art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Proibições contidas na Lei Eleitoral devem ser entendidas no contexto de uma reserva legal 

proporcional, sob pena de violação a outros princípios constitucionais. [...]” 

(Ac. n
o
 4.592, de 3.11.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Autorização e veiculação de propaganda institucional. Basta a veiculação de propaganda institucional nos 

três meses anteriores ao pleito para que se configure a conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97, independentemente de a autorização 

ter sido concedida ou não nesse período. [...]” NE: As placas divulgadoras de obra pública permaneceram afixadas nos três meses anteriores às 

eleições. “O que importa é se a propaganda institucional ocorreu ou não no período vedado, independentemente do fato de ela ter sido realizada 

em caráter meramente educativo ou se feita com intenção eleitoral”. 

(Ac. n
o
 4.365, de 16.12.2003, rel. Min. Ellen Gracie.) 

  

“Propaganda institucional. Período vedado. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Placas em obras públicas. Permanência. Responsabilidade. Comprovação. 

1. A permanência das placas em obras públicas, colocadas antes do período vedado por lei, somente é admissível desde que não constem 

expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral (precedente: 

Recurso na Representação n
o
 57/98). 2. A ausência de prova de responsabilidade pela fixação ou permanência das placas não permite a 

imposição de sanção, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Recurso especial conhecido e provido.” 

(Ac. n
o
 19.323, de 24.5.2001, rel. Min. Fernando Neves;no mesmo sentido do item 1 da ementa os acórdãos n

os
 19.326, de 16.8.2001, rel. Min. 

Sepúlveda Pertence,e 24.722, de 9.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Publicidade institucional. Autorização. Realização. Placa de obra pública. 1. Salvo quando autorizada pela Justiça Eleitoral ou relativa a 

produtos ou serviços que tenham concorrência no mercado, é vedada a realização de publicidade institucional nos três meses que antecedem as 

eleições, mesmo quando autorizada antes desse período (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504, de 1997). 2. Admite-se a permanência de placas relativas 

a obras públicas em construção, no período em que é vedada a publicidade institucional, desde que delas não constem expressões que possam 

identificar autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral.” 

(Ac. n
o
 57, de 13.8.98, rel. Min. Fernando Neves.) 
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Utilização de símbolo ou slogan de governo em campanha eleitoral 
 

Ver também o tema: Propaganda Eleitoral → Símbolo ou slogan de órgão do governo - uso → Generalidades 

  

“[...]. Abuso do poder econômico e de autoridade. O fato de os investigados utilizarem, em campanha eleitoral, o slogan „Alagoas no Caminho do 

Bem‟ não configura, por si só, associação indevida ou abusiva àquele utilizado pelo Governo do Estado em suas propagandas institucionais 

(„Alagoas no Rumo Certo‟), pois não evidenciado nenhum benefício ou desequilíbrio à disputa entre os candidatos. [...]” NE: Trecho da decisão 

agravada, reafirmada pelo relator: “Da mesma forma, a conduta em questão não configura a prática da conduta vedada prevista no inciso I do art. 

73 da Lei das Eleições. [...]. Com efeito, não houve cessão ou uso de bens pertencentes à administração direta ou indireta dos entes da federação, 

não sendo cabível a aplicação das sanções de multa ou cassação na espécie.” 

(Ac. de 20.3.2012 no AgR-RO nº 122716, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Recurso especial. Ação penal. Símbolos, frases ou imagens associadas à administração direta. Uso em propaganda eleitoral. Art. 40 da Lei 

n
o
 9.504/97. Programa de prestação de contas à comunidade. Uso do brasão da Prefeitura. 1. Para configurar o tipo penal do art. 40 da Lei 

n
o
 9.504/97, é imprescindível que o ato praticado seja tipicamente de propaganda eleitoral. 2. A utilização de atos de governo, nos quais seria 

lícito o uso de símbolos da Prefeitura, com finalidade eleitoral, pode, em tese, configurar abuso do poder político, a ser apurado em processo 

específico. 3. Recurso conhecido e provido.” 

(Ac. de 19.8.2003, no Respe n
o
 21290, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

“Investigação judicial. Prefeito candidato à reeleição. Uso de caracteres pessoais em bens públicos. Cores. Iniciais do nome. Slogans de 

campanha. Princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Desobediência. Abuso do poder político. Art. 74 da Lei 

n
o
 9.504/97. Fatos ocorridos no período de campanha eleitoral. Competência da Justiça Eleitoral. [...] Sentença proferida e reformada pelo 

Tribunal Regional antes do pleito. Competência da Justiça Eleitoral assentada por decisão do TSE. Nova decisão da Corte Regional confirmando 

a sentença. Cassação do registro. Possibilidade. Art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n
o
 64/90.” 

(Ac. de 29.5.2003 no AG n
o
 4271, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Propaganda eleitoral. Uso do brasão da Prefeitura. Multa. Art. 73, inciso VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Impossibilidade. Recurso conhecido e 

provido. 1. Para a imposição da multa prevista no § 4
o
 do art. 73 da Lei n

o
9.504/97, pelo exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo 

artigo, é necessário que se trate de propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos cofres públicos.” 

(Ac. de 6.6.2002 no REspe n
o
 19665, rel. Min. Fernando Neves.) 
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“Propaganda institucional. Imóveis públicos. Uso de cores. Identificação dos administradores. Abuso de autoridade. Art. 74 da Lei n
o
 9.504/97. 

Art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Fatos não registrados na decisão recorrida. Abuso não reconhecido. Recurso não conhecido. 1. O uso 

sistemático de cores pode caracterizar símbolo ou imagem para fins do § 1
o
 do art. 37 da Constituição da República. 2. O emprego em obras ou 

imóveis públicos de qualquer meio que possa identificar a autoridade por eles responsável pode vir a constituir propaganda institucional.” 

(Ac. de 13.12.2001 no PA n
o
 19492, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] II – Publicidade institucional de município, supostamente ofensiva ao art. 37, § 1
o
, CF c.c. art. 74, Lei n

o
9.504/97: irrelevante, em tese, a 

utilização da logomarca da administração – que caracterizaria o abuso – datar do início da primeira gestão do prefeito candidato à reeleição, 

quando haja prosseguido no período eleitoral em que a disputava. III – Recurso especial: questão de fato: afirmada, porém, pela decisão recorrida 

que a questionada logomarca não fora utilizada no período eleitoral da disputa da reeleição, não é o recurso especial a via adequada para o 

reexame da questão de fato. IV – Promoção pessoal do governante em publicidade institucional da administração (CF, art. 37, § 1
o
): possibilidade 

de apuração na investigação judicial ou representação por conduta vedada, à vista do art. 74 da Lei n
o
9.504/97, que, embora sustentada com 

razoabilidade, discrepa da jurisprudência dominante do TSE – que, sem prejuízo de eventual revisão, não é de reverter em casos residuais de 

eleição passada. V – Publicidade institucional em período vedado (Lei n
o
 9.504/97, 73, VI, b): inexistência na hipótese de simples exposição em 

logradouro público de ambulância recém-adquirida pelo município: mecanismo habitual de comunicação, assimilável às inaugurações de obras, 

que a lei não veda no período eleitoral, cingindo-se a proibir a participação de candidatos (Lei n
o
 9.504/97, art. 77).” NE: Utilização de símbolo 

com imagens alusivas ao candidato e ao partido paralelamente ao símbolo oficial do município; quanto à alegação de impossibilidade de 

aplicação da Lei n
o
 9.504/97 a fatos ocorridos antes de sua vigência, entendeu o min. relator que “[...] mutatis mutandis, seria de aplicar à 

hipótese o que é pacífico na doutrina, como na jurisprudência, no sentido da incidência da lei penal mais rigorosa a delitos permanentes ou 

continuados, cuja comissão, antes iniciada, se estendeu além de sua entrada em vigor [...].”; quanto à competência da Justiça Eleitoral, o Tribunal 

assentou que a jurisprudência é no sentido de que “[...] fora do período eleitoral, a infringência ao art. 37, § 1
o
, da Constituição, tem caráter 

administrativo e há de ser apurada, na conformidade da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n
o
 8.429/92), em processo da competência da 

Justiça Ordinária. [...]”; por fim, quanto à exposição da ambulância, ficou decidido que “[...] É dizer: as inaugurações, em si mesmas, não são 

vedadas, o que implica dizer que, para a Lei Eleitoral, não constituem publicidade institucional. Ora, não há como diferençar a inauguração de 

obra – que traz consigo a divulgação da sua conclusão pelo governo – com a exposição pública da ambulância adquirida, como antes se haviam 

exposto o trator ou os ônibus. [...]” 

(Ac. de 6.11.2001 no REspe n
o
 19279, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 
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“Propaganda eleitoral. Não se confunde com a propaganda institucional, regendo-se por normas distintas. A infringência do disposto no art. 37, § 

1
o
, da Constituição atrai a incidência do que se contém no art. 74 da Lei n

o
9.504/97.” NE: Governador, candidato à reeleição, fez propaganda 

eleitoral através de folhetos contendo fotos de obras e realizações de seu governo. Continha slogan do governo e de programas oficiais. O TRE 

aplicou a multa prevista nos §§ 4
o
 e 6

o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504. Provimento do recurso para julgar improcedente a representação, vez que não 

se tratou de propaganda institucional. 

(Ac. de 29.2.2000 no Respe n
o
 15495, rel. Min. Eduardo Ribeiro.) 

 

Recursos financeiros – Repasse 
 

Generalidades 
 

“Recurso especial. Art. 73, § 11, da Lei nº 9.504/97. Repasses financeiros. Entidade vinculada. Candidato. Lei autorizativa. Fato ocorrido antes 

do período eleitoral. Irrelevância. Conduta vedada. Caracterização. Provimento. 1. As condutas do art. 73 da Lei nº 9.504/97 se configuram com 

a mera prática dos atos, os quais, por presunção legal, são tendentes a afetar a isonomia entre os candidatos. 2. Repasses financeiros realizados 

por prefeito a entidade vinculada a candidato caracterizam a vedação prevista no § 11 do art. 73 da Lei das Eleições. 3. A citada norma é clara ao 

estipular como período vedado todo o ano eleitoral, daí concluir-se que a vedação abrange, inclusive, atos praticados antes dos requerimentos de 

registro. 4. Esta Corte já decidiu que a vedação de que trata o § 11 do art. 73 da Lei n° 9.504/97 tem caráter absoluto e proíbe, no ano da eleição, 

a execução por entidade vinculada nominalmente a candidato ou por ele mantida de qualquer programa social da Administração, incluindo os 

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior [...]” 

(Ac. de 10.5.2016 no REspe nº 39306, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97. Abuso de poder. Não caracterização. 1. Não ficou caracterizada a conduta vedada 

descrita no art. 73, VI, a, da Lei nº 9.504/97, pois a transferência de recursos decorreu de lei estadual impositiva, que previu o montante que cada 

município deveria receber, o prazo para o repasse e a necessidade de fiscalização legislativa mensal, inclusive com eventual responsabilização 

em caso de descumprimento da norma. 2. À falta de provas robustas em sentido contrário, o estrito cumprimento da lei estadual que determinou, 

de forma exaustiva, o repasse de recursos a municípios não enseja o reconhecimento de abuso do poder político ou econômico, tendo em vista a 

inexistência de vínculo entre os fatos e o pleito [...]”. 

(Ac. de 18.12.2015 no AgR-RO nº 154648, rel. Min. Henrique Neves.) 
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“[...]. Conduta vedada. Art. 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97. Senador. Deputado estadual. Repasse. Recursos financeiros. Subvenção social. 

Entidades públicas e privadas. Fomento. Turismo. Esporte. Cultura. Contrato administrativo. Contrapartida. Gratuidade. Descaracterização. [...] 

4. A assinatura de convênios e o repasse de recursos financeiros a entidades públicas e privadas para a realização de projetos na área da cultura, 

do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita, previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.5047/97, sobretudo quando os 

instrumentos preveem a adoção de contrapartidas por parte das instituições. 5. Para caracterização da conduta tipificada no art. 73, IV, da Lei das 

Eleições, é necessário que o ato administrativo, supostamente irregular, seja praticado de forma a beneficiar partidos políticos ou candidatos. In 

casu, não ficou comprovado que as assinaturas dos convênios tenham sido acompanhadas de pedidos de votos, apresentação de propostas 

políticas ou referência a eleições vindouras, o que afasta a incidência da norma. [...]” 

(Ac. de 24.4.2012 no REspe nº 282675, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Senador. Deputado estadual. Repasse. Recursos financeiros. Entidades públicas e privadas. Fomento. 

Turismo. Esporte. Cultura. Contrato administrativo. Contrapartida. Gratuidade. Descaracterização. Abuso do poder político e econômico. 

Ausência de prova. Desprovimento. [...] 5.  O mero aumento de recursos transferidos em ano eleitoral não é suficiente para a caracterização do 

ilícito, porquanto o proveito eleitoral não se presume, devendo ser aferido mediante prova robusta de que o ato aparentemente irregular fora 

praticado com abuso ou de forma fraudulenta, de modo a favorecer a imagem e o conceito de agentes públicos e impulsionar eventuais 

candidaturas. [...]” NE: Trecho do voto do relator: "Não se pode equiparar a transferência de recursos com vistas ao fomento da cultura, do 

esporte e do turismo à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, sobretudo quando há formalização de contratos que preveem 

contrapartidas por parte dos proponentes, podendo ser financeiras, na forma de bens ou serviços próprios ou sociais" 

(Ac. de 24.4.2012 no RCED nº 43060, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Convênios. Transferências voluntárias às prefeituras. Violação ao art. 73 da Lei 9.504/97. Abuso de poder político. Configuração. 

Declaração de inelegibilidade e exclusão do fundo partidário. Perda de objeto. Aplicação de multa. Recurso não provido. [...] III - As 

transferências voluntárias em período pré-eleitoral sem os requisitos legais configuram conduta proibida pela Lei 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 18.6.2009 no RO nº 841, rel. Min. Ricardo Lewandowski.) 

  

“Petição. Programa Caminho da Escola. Período eleitoral. Autorização para realização de operação de crédito. Conduta vedada ao agente 

público. Art. 73, VI, "a", da Lei nº 9.504/97. Ato administrativo do poder executivo. Inexistência de previsão legal. Incompetência da Justiça 

Eleitoral. Não-conhecimento. [...] 2. A Justiça Eleitoral não é competente para, com base no art. 73, VI, "a", da Lei nº 9.504/97 - dispositivo 

invocado pela União - autorizar a realização de operação de crédito com vista a financiar a aquisição de veículos destinados ao transporte escolar, 

tendo em vista a ausência de atribuição de tal competência no comando legal. Situação diversa verifica-se nas alíneas "b" e "c" do cogitado art. 
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73, VI, as quais expressamente fazem alusão à competência da Justiça Eleitoral em matéria de propaganda institucional e pronunciamento em 

cadeia de rádio e televisão, respectivamente. Entendimento contrário implica admitir a competência da Justiça Eleitoral para exercer, sem 

previsão normativa expressa, o controle prévio de legalidade sobre ato administrativo do Poder Executivo, o que representa violação ao princípio 

da independência e harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 3. Pedido de autorização não conhecido.” 

(Res. nº 22.931, de 10.9.2008, rel. Min. Felix Fischer.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Realização de obra no período eleitoral. Abuso do poder político e de autoridade (art. 73, VI, a, da 

Lei n
o
 9.504/97). Não-comprovação. Reexame. Impossibilidade. [...] – A vedação do art. 73, VI, a, da Lei n

o
 9.504/97 compreende a 

transferência voluntária e efetiva dos recursos nos três meses que antecedem o pleito, ressalvado o cumprimento de obrigação formal preexistente 

para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e, ainda, os casos de atendimento de situações de emergência e de 

calamidade pública. [...]” 

(Ac. de 15.2.2007 no AgRgREspe n
o
 25.980, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] É vedada à União e aos estados, nos três meses que antecedem o pleito, a transferência voluntária de verbas, ainda que decorrentes de 

convênio ou outra obrigação preexistente, desde que não se destinem à execução de obras ou serviços já iniciados. [...]” 

(Res. n
o
 22.284, de 29.6.2006, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Art. 73, VI, a, da Lei n
o
 9.504/97. Convênio celebrado com o governo do estado para a pavimentação de ruas e construção de casas populares. 

Transferência voluntária de recursos no período vedado, destinados à execução de obra fisicamente iniciada nos três meses que antecedem o 

pleito. Res.-TSE n
o
 21.878, de 2004. À União e aos estados é vedada a transferência voluntária de recursos até que ocorram as eleições 

municipais, ainda que resultantes de convênio ou outra obrigação preexistente, quando não se destinem à execução de obras ou serviços já 

iniciados fisicamente. [...]” 

(Ac. n
o
 25.324, de 7.2.2006, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Consulta. Matéria eleitoral. Parte legítima.” NE: Consulta: “[...] A questão que ora se submete a este Tribunal é a possibilidade de se liberar 

recursos para os municípios que não mais se encontram em situação de emergência ou estado de calamidade, mas que necessitam de apoio para 

atender os efeitos, os danos decorrentes dos eventos adversos que deram causa ou à situação de emergência ou ao estado de calamidade. [...]” 

“[...] respondo negativamente à consulta para assentar que, por força do disposto no art. 73, VI, a, da Lei n
o
 9.504/97, é vedado à União e aos 

estados, até as eleições municipais, a transferência voluntária de recursos aos municípios – ainda que constitua objeto de convênio ou de qualquer 
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outra obrigação preexistente ao período – quando não se destinem à execução já fisicamente iniciada de obras ou serviços, ressalvadas 

unicamente as hipóteses em que se faça necessária para atender a situação de emergência ou de calamidade pública. [...]” 

(Res. n
o
 21.908, de 31.8.2004, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Consulta. Eleições 2004. Impossibilidade de transferência de recursos entre entes federados para execução de obra ou serviço que não esteja em 

andamento nos três meses que antecedem o pleito. Incidência da vedação do art. 73, VI, a, da Lei n
o
 9.504/97. Decisão referendada pela Corte.” 

(Res. n
o
 21.878, de 12.8.2004, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“Repasse de recursos em período pré-eleitoral. Conduta vedada. Ressalvas. Lei n
o
 9.504/97, art. 73, VI, a. 1. A Lei n

o
 9.504/97, art. 73, 

VI, a, permite o repasse de recursos da União aos estados e municípios, no período pré-eleitoral, desde que destinados a cumprir obrigação 

formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, ou para atender situações de emergência e de 

calamidade pública. 2. Representação julgada improcedente.” 

(Res. n
o
 20.410, de 3.12.98, rel. Min. Edson Vidigal.) 

  

“1. A prática regular de atos de governo não vedados por lei, não afeta a igualdade de oportunidades que deve existir entre os candidatos. 2. 

Eventuais abusos na prática de tais atos deverão ser objeto de rigorosa apuração e devida punição.” NE: O ato praticado foi a aprovação, pelo 

presidente da República, candidato à reeleição, de parecer da Advocacia-Geral da União que fixou o entendimento de que a vedação do art. 73, 

VI, a, da Lei n
o
9.504/97 se resume às transferências de recursos, não abrangendo atos preparatórios e a assinatura dos contratos ou convênios. 

“Trata-se de uma interpretação, que não permite a aplicação de qualquer punição, que só poderia ser aplicada aos responsáveis por um caso 

concreto.” 

(Ac. n
o
 54, de 6.8.98, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Entidade privada 
 

“Recurso contra expedição de diploma. Senador. Deputado estadual. Repasse. Recursos financeiros. Entidades públicas e privadas. Fomento. 

Turismo. Esporte. Cultura. Contrato administrativo. Contrapartida. Gratuidade. Descaracterização. Abuso do poder político e econômico. 

Ausência de prova. Desprovimento. [...] 5.  O mero aumento de recursos transferidos em ano eleitoral não é suficiente para a caracterização do 

ilícito, porquanto o proveito eleitoral não se presume, devendo ser aferido mediante prova robusta de que o ato aparentemente irregular fora 

praticado com abuso ou de forma fraudulenta, de modo a favorecer a imagem e o conceito de agentes públicos e impulsionar eventuais 

candidaturas. [...]” NE: Trecho do voto do relator: "Não se pode equiparar a transferência de recursos com vistas ao fomento da cultura, do 
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esporte e do turismo à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, sobretudo quando há formalização de contratos que preveem 

contrapartidas por parte dos proponentes, podendo ser financeiras, na forma de bens ou serviços próprios ou sociais" 

(Ac. de 24.4.2012 no RCED nº 43060, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

 

“Eleitoral. Agravo regimental. Reclamação. Liminar indeferida. Conduta vedada. Transferência voluntária de recursos dos estados aos 

municípios. Art. 73, VI, a, da Lei n
o
 9.504/97. Violação à decisão na Consulta-TSE n

o
1.062. Não-configuração. Improcedência. 1. A 

transferência de recursos do governo estadual a comunidades carentes de diversos municípios não caracteriza violação ao art. 73, VI, a, da Lei 

n
o
 9.504/97, porquanto os destinatários são associações, pessoas jurídicas de direito privado. 2. A regra restritiva do art. 73, VI, a, da Lei 

n
o
9.504/97 não pode sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva de seu texto (Ac. n

o
 16.040, rel. Min. Costa Porto). 3. Agravo 

regimental não provido. 4. Reclamação julgada improcedente.” 

(Ac. n
o
 266, de 9.12.2004, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“Representação eleitoral. Art. 96 da Lei n
o
 9.504/97. Competência do TRE. As hipóteses relacionadas no item VI, letra a do art. 73, não podem 

sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva de seu texto. [...] Tramitação de investigação judicial a respeito dos fatos. Recurso 

conhecido e provido.” NE: Improcedência da representação contra governador de estado que realizou transferência de recursos públicos para 

entidades privadas (associações e sindicatos). 

(Ac. n
o
 16.040, de 11.11.99, rel. Min. Costa Porto.) 

 

Representação ou investigação judicial 
 

As questões processuais de aplicação genérica, isto é, não vinculadas restritivamente ao direito material objeto deste volume 13 – Condutas 

vedadas a agentes públicos –, deverão ser consultadas no volume 16, parte IV – Matéria processual. Ex.1: Decisão sobre competência para 

julgamento de representação para apuração de conduta vedada a agente público, deve ser consultada neste volume. Ex.2: Decisão sobre envio de 

qualquer ato processual por fax, deve ser consultada no volume sobre matéria processual. 

 

Assistência 
 

“[...] AIJE. Conduta vedada. Contratação de servidores. Aplicação de multa. Finalidade eleitoral. Desnecessidade. Assistência simples. Não 

impugnação da decisão pelo assistido. Ausência de legitimidade da assistente para recorrer. Ausência de recurso do assistido. Ilegitimidade 

recursal. Manutenção do acórdão regional. Desprovimento. 1. A Corte de origem entendeu configurada a conduta vedada pelo inciso V do art. 73 
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da Lei n° 9.504/97, haja vista a não demonstração do caráter excepcional abrigado pela alínea d do mencionado dispositivo. A alteração dessa 

conclusão implicaria, efetivamente, o reexame de fatos e provas, o que não é permitido em sede de recurso especial eleitoral, a teor das Súmulas 

nos 7/STJ e 279/STF. 2. A configuração das condutas vedadas prescritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 se dá com a mera prática de atos, desde 

que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas. 3. Falta legitimidade à assistente simples para interpor recurso, quando o assistido não 

manifesta vontade de recorrer [...] 

(Ac. de 25.10.2014 no AgR-AI nº 51527, rel. Min. Luciana Lóssioe no mesmo sentido oAc de 3.12.2008 no ED-AgR-REspe n° 32984, rel. Min. 

Felix Fischer.) 

  

“Eleições 2010. [...]. Representação. Conduta vedada. Cargo. Deputado estadual. Deferimento. Pedido de assistência simples. Impugnação 

genérica. Complementação posterior. [...]. - Hipótese em que, após a abertura de prazo para que a Agravante se manifestasse acerca do pedido de 

assistência, esta se limitou a impugná-lo de forma genérica. Sendo assim, as questões suscitadas nas razões do regimental configuram inovações 

inviáveis de serem examinadas nessa via, tendo em vista o óbice da preclusão consumativa. - Na linha da jurisprudência desta Corte, „Surge o 

interesse do suplente em atuar, como assistente, em processo no qual impugnado o mandato do titular‟ [...]” 

(Ac. de 22.4.2014 no AgR-RO nº 382044, rel. Min. Laurita Vaz;no mesmo sentido oAc de 4.9.2007 no AgRgAg nº 8668, Rel. Ministro Ari 

Pargendler.) 

 

NE: Trecho do voto do relator: "Na linha de nossa jurisprudência e em não havendo impugnação, defiro o pedido de ingresso de [...] candidata 

segunda colocada ao cargo de vice-governador nas eleições de 2010, na condição de assistente simples dos representantes, ora recorridos, pois 

ela não é nem litisconsorte, nem terceira prejudicada, mas apenas beneficiária da eventual cassação dos diplomas do Governador e do Vice-

Governador." (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. de 29.11.2011 no RO nº 169677, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“Agravo regimental. Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso especial. Assistência. [...] Se há interesse imediato, admite-se a assistência. 

[...]” NE: Condenação com fundamento no art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Pedido dos segundos colocados (prefeito e vice-prefeito) de ingresso 

no processo na condição de assistente da coligação agravante, uma vez que, com a procedência da ação de investigação judicial eleitoral no TRE, 

o art. 73, § 5
o
 da Lei n

o
 9.504/97 ensejaria a diplomação dos mesmos. Assistência admitida uma vez demonstrado o interesse. “[...] na hipótese de 

se confirmar a cassação dos diplomas dos que foram conduzidos à chefia do Executivo Municipal, os assistentes é que serão conduzidos àqueles 

cargos.” 

(Ac. de 9.2.2006 no AgRgMC n
o
 1.753, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 
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“Decisão. Tribunal Superior Eleitoral. Provimento. Recurso especial. Improcedência. Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei 

n
o
 9.504/97. Embargos de declaração. Oposição. Segundo colocado. Não-conhecimento. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos 

por segundo colocado em eleição majoritária, na medida em que, figurando como mero assistente simples, não é possível a interposição de 

recurso se a coligação assistida – que ajuizou a representação em desfavor do candidato eleito – não recorreu do acórdão embargado. 2. Na 

espécie, não há nenhum interesse jurídico imediato do embargante envolvido no desfecho da representação, a qualificá-lo como assistente 

litisconsorcial, uma vez que eventual cassação do prefeito e do vice-prefeito resultaria na renovação das eleições e não favoreceria o segundo 

colocado.” 

(Ac. n
o
 5.817, de 4.10.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Propaganda institucional. [...] Pedido de assistência deferido, uma vez que, „para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro, para 

intervir no processo como assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviria 

prejuízo juridicamente relevante‟ (STF – Pleno: RT 669/215 e RF 317/213). É o caso dos autos. Divulgação, em Boletim Oficial Municipal, de 

atos meramente administrativos, sem referência a nome nem divulgação de imagem do candidato à reeleição. Inexistência de conotação eleitoral. 

Não-configuração da conduta descrita no art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. [...]” 

(Ac. n
o
 5.282, de 16.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Não-enquadramento no tipo. Para a incidência do inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições, 

supõe-se que o ato praticado se subsuma na hipótese de „distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados 

pelo poder público‟. As hipóteses de condutas vedadas são de legalidade estrita. [...]” NE: Admissibilidade da assistência uma vez que “O 

interesse jurídico veio demonstrado pela hipótese de que, caso mantida a decisão do TRE/SP, [...] poderá ser beneficiado, uma vez que obteve a 

segunda maior votação no município.” 

(Ac. n
o
 24.864, de 14.12.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial. Abuso de autoridade. Declaração  de inelegibilidade. 1. Cumpre ao partido político, uma vez proposta a 

representação contra o candidato eleito em sua legenda, intervir voluntariamente no processo para assisti-lo, dispensada a citação, já que esse 

gênero de intervenção não se confunde com as hipóteses de chamamento ao processo, assistência litisconsorcial, muito menos com a de 

litisconsórcio necessário (CPC, arts. 46, 47, 54). 2. O uso de materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam 

as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integrem, configura violação do art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97 e do 

princípio da moralidade e impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal. [...]” 

(Ac. n
o
 16.067, de 29.8.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) 
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Capacidade postulatória 
 

“[...] Representação. Art. 73, II e § 4
o
, da Lei n

o
 9.504/97. Candidatos. Representante. Inicial. Capacidade postulatória. Falta. Ato inexistente. 

Arts. 133 da Constituição Federal, 36 do Código de Processo Civil e 1
o
, I, da Lei n

o
 8.906/94. [...] 1. Tem-se como ato inexistente a petição 

inicial subscrita por quem não ostente a condição de advogado. [...]” 

(Ac. de 10.10.2006 nos EDclREspe n
o
 25.477, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Candidatos. Prefeito e vice-prefeito. Decisão regional. Condenação. Conduta vedada. Art. 73, II, e § 4
o
, da Lei n

o
 9.504/97. 

Aplicação. Multa. Recurso especial. Falta. Capacidade postulatória. Representante. Inicial não subscrita por advogado. Ato inexistente. 

Divergência jurisprudencial. Ofensa. Arts. 133 da Constituição Federal, 36 do Código de Processo Civil e 1
o
, I, da Lei n

o
 8.906/94. Configuração. 

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é imprescindível que a representação seja assinada por advogado regularmente inscrito 

na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sob pena de ser extinto o feito sem julgamento do mérito. 2. As irregularidades que dizem respeito à 

capacidade processual (Título II, Capítulo I, do CPC) – em que se aplica a providência prevista no art. 13 do citado diploma legal – não se 

confundem com a falta de capacidade postulatória, em relação à qual o regime desse código é extremamente severo, implicando a própria 

inexistência do ato praticado pela parte. 3. Segundo interpretação do art. 37 do CPC, ninguém pode ir a juízo sem advogado. [...]” 

(Ac. de 9.3.2006 no REspe n
o
 25.477, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Inauguração de obra pública ocorrida antes do ingresso do pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Art. 77 da Lei das 

Eleições. [...]” NE: “É certo que o candidato, que não é advogado, não tem capacidade postulatória, em se tratando das representações fundadas 

no art. 96 da Lei das Eleições. Contudo, no caso dos autos, tal vício foi identificado pelo Ministério Público Eleitoral, que requereu ao juiz a 

notificação da parte para a sua regularização, tendo sido juntada aos autos a respectiva procuração.” 

(Ac. de 16.11.2004 no REspe n
o
 24.911, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Recurso especial. Capacidade postulatória. Alegação. Falta. Poderes outorgados para representar contra o município e não contra o candidato. 

Não-ocorrência. Mandato. Poderes ad judicia et extra. Conduta vedada. Prefeito. Publicidade institucional. Período proibido. Art. 73, inciso VI, 

alínea b, da Lei n
o
 9.504/97. Desnecessidade. Verificação. Potencialidade. Desequilíbrio. Pleito. 1. Não pode ser acolhida a alegação de ausência 

de capacidade postulatória por ter sido o mandato outorgado para ajuizar reclamação apenas contra o município, se o advogado da coligação 

possui poderes ad judicia et extra. [...]” 

(Ac. n
o
 21.536, de 15.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 
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“[...] III – Representação por abuso de poder econômico e conduta vedada aos agentes públicos: exigência de capacidade postulatória do 

signatário, não suprida pela constituição posterior de advogado habilitado para oferecer contra-razões ao recurso ordinário: extinção do processo 

sem julgamento de mérito.” 

(Ac. n
o
 19.635, de 25.6.2002, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

  

Citação 
 

Sobre citação de vice ver: → Condutas vedadas a agentes públicos → Representação ou investigação judicial → Litisconsórcio 

“[...] Recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral. Acórdão regional. Ausência de citação do vice. Decadência. Anulação da 

sentença. Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguir no julgamento [...] 2. Não há nulidade por ausência de citação do vice-

prefeito em ação de investigação judicial proposta em virtude de condutas ilícitas atribuídas somente ao prefeito não reeleito, em razão da 

impossibilidade de aplicação da pena de cassação de registro ou diploma e do caráter pessoal da possível inelegibilidade decorrente [...]”. 

(Ac. de 3.3.2016 no AgR-REspe nº 82843, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Eleições 2012. Recurso especial eleitoral. Representação. Conduta vedada a agente público. Acórdão que declarou a nulidade da sentença por 

ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Citação do servidor cedido. Desnecessidade. Prática de conduta vedada que exige a 

realização dos verbos núcleos do ilícito eleitoral („ceder‟ e „usar‟). Correta exegese do art. 73, III, da lei das eleições. Regularidade do polo 

passivo da representação. Provimento. 1. A conduta vedada encartada no art. 73, III, da Lei das Eleições reclama a cessão de servidor público ou 

empregado da Administração, bem como o uso de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, 

durante o horário de expediente, razão por que o seu âmbito de proteção não alberga o servidor público cedido. 2. No caso sub examine, a) o 

TRE/RS decretou a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, firme no argumento de que o agente público a quem se imputa a 

prática da conduta vedada, enquanto litisconsórcio passivo necessário, não fora citado para ingressar na lide, e decretou a extinção do processo 

com resolução do mérito em razão da decadência. b) Sucede que referida exegese não é a que melhor realiza o telos subjacente à disposição 

normativa, porquanto o agente público, diversamente do que assentado no aresto hostilizado, a quem se imputa a prática da conduta vedada, não 

incorreu em quaisquer dos verbos núcleos do ilícito eleitoral („ceder‟ ou „usar‟), mas, na realidade, era apenas servidor cedido. c) 

Consectariamente, a decretação de nulidade, por suposta a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não se revela escorreita, 

ultimando, bem por isso, a reforma do aresto regional para o julgamento do mérito do recurso eleitoral 3. Recurso especial provido. 

(Ac. de 10.3.2015 no REspe nº 76210, rel. Min. Luiz Fux.) 

 

"[...] Citação - curador especial - valia. É válida a citação quando implementada na pessoa do curador especial. [...]" 
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(Ac. de 13.3.2014 no REspe nº 36045, rel. Min. Marco Aurélio.) 

 

Coisa julgada 
 

“[...] Conduta vedada a agentes públicos em campanha. Parcial provimento. 1.  Quanto ao primeiro agravo regimental, [...] a jurisprudência do 

TSE confirma que o ajuizamento de representação com fulcro no art. 73 da Lei das Eleições, calcada nos mesmos fatos apreciados em 

investigação judicial eleitoral, não fere a coisa julgada. Da mesma forma, o trânsito em julgado da AIJE, julgada procedente ou não, não é 

oponível ao trâmite da representação. [...] 2. Nos termos do art. 469, I e II, do Código de Processo Civil, a coisa julgada material não atinge os 

motivos estabelecidos como fundamento da sentença, ainda que importantes para determinar o alcance de sua parte dispositiva e a verdade dos 

fatos. [...]” 

(Ac. de 15.10.2009 no ARESPE nº 28.433, rel. Min. Felix Fischer.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2000. Representação. Conduta vedada. Propaganda institucional (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Quebra do 

princípio da impessoalidade (art. 74 da Lei n
o
 9.504/97, c.c. o art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal). Competência da Justiça Eleitoral. 

Preliminares. [...] Coisa julgada. A representação prevista na Lei n
o
 9.504/97, a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de 

mandato eletivo são autônomas, possuem requisitos legais próprios e conseqüências distintas. O trânsito em julgado de uma não exclui, 

necessariamente, a outra. Falta de prequestionamento. [...]” NE: Alegação de trânsito em julgado de ação de impugnação de mandato eletivo 

como questão prejudicial do julgamento da representação por conduta vedada. 

(Ac. n
o
 21.380, de 29.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

Competência 
 

“Representação. Inexistência de conhecimento ou anuência. [...]. Improbidade administrativa. Competência da Justiça especializada. Condutas 

perpetradas antes do período vedado. Exame da Justiça Eleitoral. Possibilidade. Abuso de poder e autoridade, uso indevido de propaganda 

institucional, potencial lesivo, Razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda. [...] 5. Mesmo se tratando de condutas, em tese, passíveis de 

caracterizar improbidade administrativa, essa Justiça Especializada tem competência para julgar os feitos que visem à apuração de delitos 

eleitorais. 6. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que ficou comprovado o abuso de 

autoridade por uso indevido de propaganda institucional, o potencial lesivo das condutas, a razoabilidade e a proporcionalidade das reprimendas. 

Súmulas 279/STF e 7/STJ. [...]” 

(Ac. de 8.4.2014 no AgR-AI nº 31284, rel. Min. Laurita Vaz.) 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=36045&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140313
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“[...]. Representação. Eleições 2004. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97. Multa. Juízo incompetente. Recurso parcialmente 

provido. 1. Consoante o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Resolução TSE nº 21.575/2003, é competente para apreciar as representações que 

visem à cassação de registro ou diplomação o mesmo Juízo que anteriormente examinou os registros de candidatura. 2. Na espécie, o Juízo da 

109ª Zona Eleitoral (Macaé/RJ) julgou o registro pertinente à candidatura do recorrente. Fica, pois, patente a incompetência de juízo diverso para 

a apreciação das representações que versem sobre cassação de registro ou de diploma do recorrente. 3. Recurso especial provido para declarar 

incompetente o Juízo da 254ª Zona Eleitoral e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 109ª Zona Eleitoral para conhecer e julgar a questão.” 

(Ac. de 6.2.2014 no REspe nº 39452, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

“[...]. Investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Senador. Deputado estadual. Repasse. Recursos 

financeiros. Subvenção social. Entidades privadas. Fomento. Turismo. Esporte. Cultura. Contrato administrativo. Contrapartida. Gratuidade. 

Descaracterização. [...] 3. Compete à Justiça Eleitoral apreciar a ocorrência de abuso do poder político ou econômico com interferência no 

equilíbrio das eleições. As práticas que consubstanciem, tão somente, atos de improbidade administrativa, devem ser conhecidas e julgadas pela 

Justiça Comum. [...]” 

(Ac. de 24.4.2012 no RO nº 1717231, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

 

“Recursos especiais. Conduta vedada. Propaganda eleitoral. Competência do juiz auxiliar reconhecida. Aplicação de multa. Manutenção. 

Princípio da proporcionalidade. 1. Nos termos da Lei n
o
 9.504/97, o juiz auxiliar possui competência para processar e julgar as representações por 

condutas vedadas referentes à propaganda eleitoral, aplicando as penalidades previstas na legislação específica. [...] 3. Recurso especial da 

Coligação O Trabalho Continua conhecido e parcialmente provido, tão-somente para reconhecer a competência do juiz auxiliar, mantendo a 

sanção de multa imposta pela Corte Regional e deixando de aplicar a pleiteada cassação de registro de candidatura. [...]” 

(Ac. de 5.12.2006 no REspe n
o 

26908, rel. Min. José Delgado;no mesmo sentido o Ac. de 5.12.2006 no REspe n
o
 26876, rel. Min. José Delgado.) 

  

“Eleições 2006. Deputado estadual. Atuação parlamentar. Divulgação. Internet. Sítio da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. 

Propaganda institucional. Conduta vedada (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Reconhecimento pela Corte Regional. Aplicação de multa. 

Cassação do registro de candidatura. Ausência. Juiz auxiliar. Competência. [...] – O juiz auxiliar é competente para julgar as representações e 

reclamações por descumprimento da Lei n
o
 9.504/97, e aplicar as sanções correspondentes (art. 96, § 3

o
, da Lei das Eleições). [...]” 

(Ac. de 16.11.2006 no REspe n
o
 26905, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo sentido o Ac. de 16.11.2006 no REspe n

o
 26875, rel. Min. Gerardo 

Grossi.) 
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“[...] Representação. Alegação. Morosidade. Processo e julgamento. Representações eleitorais. Descumprimento. Prazos legais. Não-

comprovação. Providências. Arts. 96, § 10, da Lei n
o
 9.504/97 e 22, III, da Lei de Inelegibilidades. Competência. Tribunal Regional Eleitoral. 1. 

A regra do art. 96, § 10, da Lei n
o
 9.504/97 é regra excepcional, que prevê a possibilidade de exame pelo órgão superior de representação 

eleitoral que não for julgada, nos prazos legais, pela autoridade competente. 2. Não há como ser invocada tal regra no caso em exame, porque não 

se evidencia na espécie a morosidade argüida pela representante, constatando-se que, na realidade, a maior parte dos processos foram ajuizados 

próximos às eleições, levando a deduzir que, dada a necessidade de dilação probatória e da garantia do contraditório e da ampla defesa, estejam 

eles ainda em trâmite perante o juiz eleitoral. Ademais, vê-se que houve a propositura de representações perante autoridade judicial 

incompetente, que foram depois encaminhadas para o devido processamento. [...]” NE: O juiz eleitoral é competente para apreciar representações 

por descumprimento à Lei das Eleições nas eleições municipais. 

(Ac. n
o
 732, de 10.2.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2000. Representação. Conduta vedada. Propaganda institucional (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Quebra do 

princípio da impessoalidade (art. 74 da Lei n
o
 9.504/97, c.c. o art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal). Competência da Justiça Eleitoral. [...] É 

competente a Justiça Eleitoral, no período de campanha, para apreciar a conduta de promoção pessoal do governante em publicidade institucional 

da administração (art. 74 da Lei n
o
 9.504/97, c.c. o art. 37, § 1

o
, CF). [...]” 

(Ac. n
o
 21380, de 29.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Investigação judicial. Prefeito candidato à reeleição. Uso de caracteres pessoais em bens públicos. Cores. Iniciais do nome. Slogans de 

campanha. Princípio da impessoalidade. Art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Desobediência. Abuso do poder político. Art. 74 da Lei 

n
o
 9.504/97. Fatos ocorridos no período de campanha eleitoral. Competência da Justiça Eleitoral. [...] Sentença proferida e reformada pelo 

Tribunal Regional antes do pleito. Competência da Justiça Eleitoral assentada por decisão do TSE. Nova decisão da Corte Regional confirmando 

a sentença. Cassação do registro. Possibilidade. Art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n
o
 64/90.” NE: Competência da Justiça Eleitoral para 

conhecer de transgressão ao princípio da impessoalidade mediante atos praticados ao longo da campanha eleitoral. 

(Ac. n
o
 4271, de 29.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] 8. O fato de as condutas enumeradas no caput do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 caracterizarem, ainda, atos de improbidade administrativa, 

sujeitando os seus autores às cominações do art. 12, III, da Lei n
o
 8.429/92, não afeta a competência da Justiça Eleitoral para a cassação do 

registro ou do diploma do candidato infrator, nos termos do § 5
o
 daquele artigo. Inexistência de violação do inciso LIII do art. 5

o
 da Constituição 

da República. [...]” 

(Ac. n
o
 3510, de 27.3.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 
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“Direito Eleitoral. Investigação judicial e representações por descumprimento da Lei Eleitoral. Competência e processamento. I – O 

processamento e o relatório de representação ajuizada com fundamento no art. 41-A da Lei n
o
 9.504/97 são da competência dos juízes auxiliares, 

por força do disposto no § 3
o
 do art. 96 da referida lei, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n

o
 64/90, sem que 

importe, pois, em deslocamento da competência para o corregedor. II – O processamento de representação por descumprimento da Lei Eleitoral, 

como assinalado no item anterior, é da competência dos juízes auxiliares, observado o rito sumaríssimo previsto no citado art. 96, exceção feita 

aos processos que visem apurar captação de sufrágio, em face da disposição final do seu art. 41-A, hipótese que deverá ensejar desmembramento 

do feito, de forma a possibilitar que as infrações a este artigo se processem conforme o rito da Lei Complementar n
o
 64/90, art. 22, e as que se 

referem ao art. 73 daquela lei se processem nos termos do seu art. 96. III – Em se tratando de representação que tenha por fundamentos os arts. 

41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97 e 22 da Lei Complementar n

o
64/90, o procedimento deverá observar as regras discriminadas nos itens anteriores, 

com a ressalva de que as infrações à referida lei complementar devem ser apuradas conforme os seus termos, pelos corregedores eleitorais.” 

(Res. n
o
 21166, 1

o
.8.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.) 

  

“[...] IV – Promoção pessoal do governante em publicidade institucional da administração (CF, art. 37, § 1
o
): possibilidade de apuração na 

investigação judicial ou representação por conduta vedada, à vista do art. 74 da Lei n
o
 9.504/97, que, embora sustentada com razoabilidade, 

discrepa da jurisprudência dominante do TSE – que, sem prejuízo de eventual revisão, não é de reverter em casos residuais de eleição passada. 

[...]” NE: Quanto à competência da Justiça Eleitoral, o Tribunal assentou que a jurisprudência é no sentido de que “[...] fora do período eleitoral, 

a infringência ao art. 37, § 1
o
, da Constituição, tem caráter administrativo e há de ser apurada, na conformidade da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n
o
 8.429/92), em processo da competência da Justiça Ordinária. [...]” 

(Ac. n
o
 19279, de 6.11.2001, rel. Min. Sepúlveda Pertence.) 

  

“[...] Propaganda institucional. Distribuição de revista comemorativa do décimo aniversário do Estado de Tocantins com foto e texto elogioso ao 

então governador. Representação por abuso do poder e propaganda eleitoral antecipada. Não-caracterização. Arts. 36, § 3
o
, e 74 da Lei 

n
o
 9.504/97 e 22 da LC n

o
 64/90. Alegação de promoção pessoal com ofensa ao art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal. A quebra do princípio da 

impessoalidade deve ser apurada nos moldes do previsto na Lei n
o
 8.429/92. Propaganda realizada em conformidade com o estabelecido no art. 

73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: A Justiça Eleitoral é incompetente para examinar ofensa ao princípio da impessoalidade na propaganda 

institucional. Trata-se de infração de natureza administrativa. 

(Ac. n
o
 358, de 1

o
.6.2000, rel. Min. Eduardo Alckmin.) 
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“[...]. Representação. Conduta vedada. Lei n
o
 9.504/97, art. 73, I, 7

o
. [...] 3. A designação de juízes auxiliares, que exercem a mesma competência 

do Tribunal Eleitoral, trata-se de uma faculdade conferida pela Lei n
o
9.504/97, art. 96, II, § 3

o
. [...]” 

(Ac. n
o
 15840, de 17.6.99, rel. Min. Edson Vidigal.) 

 

Inépcia da petição inicial 
 

NE: "[...] não se verifica inépcia da inicial quando há estrita consonância entre os fatos narrados e o pedido, constituindo este decorrência lógica 

dos fatos e fundamentos jurídicos e permitindo o exercício pleno do direito de defesa dos representados" (Ementa não transcrita por não 

reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. de 15.9.2009 no REspe nº 27.550, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Embargos de declaração. Decisão que impõe multa por conduta vedada a agente público, caracterizada pelo envio de milhões de cartas contendo 

mensagem com caráter de propaganda eleitoral. [...] 2. Inépcia da inicial que não requereu especificamente a punição do embargado. Princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal. Decisão embargada que fere o tema, ao estabelecer que a defesa se 

dá em relação aos fatos narrados. [...]” 

(Ac. n
o
 68, de 31.8.98, rel. Min. Eduardo Alckmin.) 

  

“Recurso. Representação por violação da Lei n
o
 9.504/97. Conduta vedada a agente público. Falta de expresso pedido de aplicação de multa em 

relação a um dos representados. Circunstância que não provoca a inépcia do pedido no particular. [...]” 

(Ac. n
o 

68, de 25.8.98, rel. Min. Garcia Vieira, red. designado Min. Eduardo Alckmin.) 

 

Julgamento 
 

Generalidades 
 

Eleições 2014. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, incisos I, II e III, da Lei nº 9.504/1997. Não configuração. Cumulação. Propaganda 

antecipada. Comparação entre governos. Prévio conhecimento. Beneficiário. Procedência parcial. 1. Na análise das condutas vedadas, necessária 

a avaliação criteriosa com absoluta observância do princípio da razoabilidade, que deve nortear a boa aplicação da lei. 2. A realização de 

entrevista coletiva do Chefe da Casa Civil no Palácio do Planalto, sede do governo federal e domicílio profissional do representado, não 

configura desrespeito ao art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que os atos praticados foram condizentes aos deveres do cargo que 
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ocupa. 3. Não se podem considerar os atos do agente público ilícitos simplesmente porque praticados em período eleitoral, principalmente se não 

se turbou a normalidade das eleições. 4. Para a configuração de afronta ao art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, imperiosa a presença do 

„exceder‟ previsto no inciso em questão referente a possível desvio de finalidade. 5. A convocação de cadeia de rádio e televisão é matéria 

disciplinada pelo Decreto nº 52.795/1963, que permite, segundo juízo discricionário das autoridades referidas no Decreto, a convocação de 

cadeia de rádio e televisão, „na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração‟ para a divulgação de 

„assuntos de relevante importância‟. 6. Para a configuração da conduta vedada indicada no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, não se pode 

presumir a responsabilidade do agente público [...] NE: „III - Da possibilidade de um mesmo fato atrair a incidência de mais de uma norma 

sancionadora - inexistência de bis in idem. A circunstância de o mesmo fato ser analisado na presente representação por conduta vedada e 

propaganda eleitoral extemporânea não acarreta a ocorrência de bis in idem. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não 

ocorre bis in idem se um fato é examinado por fundamentos distintos, como no caso dos autos em que as condutas podem, em tese, caracterizar 

conduta vedada e propaganda eleitoral (...)" 

(Ac. de 1º.8.2014 na Rp nº 59080, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. Aplicação de penalidade de multa. Reexame de 

fatos e provas. [...] 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, „eventuais dados não reconhecidos pela maioria do Tribunal de origem não 

podem ser considerados no julgamento do recurso especial eleitoral, haja vista que essas questões versadas apenas pela minoria não configuram a 

moldura fática do acórdão recorrido e tampouco satisfazem o requisito do prequestionamento.‟ [...]” 

(Ac. de 25.6.2014 no AgR-AI nº 80997, rel. Min. Henrique Neves da Silva;no mesmo sentido oAc. de 3.5.2012 no AgR-AI nº 234144, rel. Min. 

Nancy Andrighi.) 

 

“[...]. Representação. Conduta vedada. Eleição 2010. Lei nº 9.504/97, arts. 73, I, II e III, e 74. Abuso do poder político. Inquérito civil público. 

Nulidade da prova. [...] 1. Não há ofensa ao Princípio da Reserva de Plenário quando o Tribunal interpreta norma infraconstitucional, sem 

declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. Precedentes do STF. 2. O fato de o juiz 

não ter participado da sessão na qual se iniciou o julgamento do recurso eleitoral não impede que ele profira voto, caso entenda estar apto a julgar 

a causa. [...]” 

(Ac. de 27.2.2014 no RO nº 489016, rel. Min. Dias Toffoli.) 

 

“Eleições 2012. [...] Conduta vedada. Submissão do recurso especial ao colegiado. [...] 1. Considerando a relevância do tema dada a alegada 

ocorrência de conduta vedada do § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97 regularização da posse de imóveis doados e enquadrados em programa de 

caráter habitacional que vinha acontecendo desde 2008, com base em leis municipais anteriormente editadas , impõe-se o provimento do agravo 
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regimental para possibilitar debate mais amplo acerca da matéria, inclusive com a realização de sustentações orais. 2. Agravo regimental provido 

para submeter o recurso especial eleitoral diretamente ao Colegiado.” 

(Ac. de 5.11.2013 no AgR-REspe nº 19232, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

“[...] Representação. Alegação. Morosidade. Processo e julgamento. Representações eleitorais. Descumprimento. Prazos legais. Não-

comprovação. Providências. Arts. 96, § 10, da Lei n
o
 9.504/97 e 22, III, da Lei de Inelegibilidades. Competência. Tribunal Regional Eleitoral. 1. 

A regra do art. 96, § 10, da Lei n
o
 9.504/97 é regra excepcional, que prevê a possibilidade de exame pelo órgão superior de representação 

eleitoral que não for julgada, nos prazos legais, pela autoridade competente. 2. Não há como ser invocada tal regra no caso em exame, porque não 

se evidencia na espécie a morosidade argüida pela representante, constatando-se que, na realidade, a maior parte dos processos foram ajuizados 

próximos às eleições, levando a deduzir que, dada a necessidade de dilação probatória e da garantia do contraditório e da ampla defesa, estejam 

eles ainda em trâmite perante o juiz eleitoral. Ademais, vê-se que houve a propositura de representações perante autoridade judicial 

incompetente, que foram depois encaminhadas para o devido processamento. 3. Ressalve-se que poderá a representante, averiguando eventual 

inércia do juiz eleitoral, pleitear a adoção das medidas previstas no mencionado § 10 do art. 96 da Lei das Eleições ou no art. 22, III, da Lei de 

Inelegibilidades, o que, in casu, deverá ser postulado ao Tribunal de origem, instância superior àquela competente ao processamento das 

demandas que tratam das eleições municipais. [...]” 

(Ac. de 10.2.2005 na Rp n
o 

732, rel. Min. Caputo Bastos.) 

 

Julgamento antecipado da lide 
 

“Recurso especial. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos (art. 73, IV, da Lei n
o
9.504/97). Cerceamento de defesa. Não 

caracterizado. Art. 96 da Lei das Eleições. Constitucionalidade. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. O simples protesto genérico não se 

confunde com requerimento de prova – obscure dictum habetur pro non dictum. A falta de apreciação de provas (CPC, art. 300) e a não-

impugnação dos fatos postos na inicial (CPC, art. 302) autorizam o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 328). [...]” 

(Ac. de 8.9.2005 REspe n
o
 24.940, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Caracterizada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, correto o acórdão regional que anulou o feito, observado o 

princípio previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “Colaciono trecho do voto condutor do acórdão 

recorrido, que determinou a anulação do processo, verbis: „[...] Assim, a despeito de ser válida a prova emprestada, [...] não foi conferida 

oportunidade ao requerido para produzir provas nestes autos, nem tampouco ao próprio autor da representação, o que, na situação em tela era 

indispensável, dado que nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, somente será caso de julgamento antecipado da lide quando a 
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matéria for exclusivamente de direito, ou de direito e de fato, não necessitar mais da produção de provas [...]‟. O agravante limita-se a afirmar 

que a prova produzida nos autos é suficiente [...]”. A sentença anulada aplicou, com base no art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97, pena de multa e 

cassação de registro do candidato a vereador que “teria participado e se beneficiado de reuniões promovidas pelo prefeito com população de 

bairros do município, que ocorreram em prédios públicos”. 

(Ac. de 29.3.2005 no AgRgMC n
o
 1.568, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] Conduta vedada. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Aplicação das sanções previstas na lei. [...] Os embargos de declaração não têm caráter 

infringente. Só excepcionalmente se lhes pode dar efeito modificativo, quando houver erro material, nulidade manifesta do acórdão ou omissão 

cuja correção obrigue à alteração do julgado.”[...] NE: Não houve nulidade processual, em decorrência do cerceamento de defesa. Julgamento 

antecipado da lide, com a dispensa de provas consideradas inúteis ao processo, haja vista que o fato – realização de propaganda institucional no 

período vedado por lei – já fora provado por matéria de jornal (prova documental), sendo dispensável a oitiva dos jornalistas que elaboraram a 

matéria. 

(Ac. de 25.11.2004 nos EDclREspe n
o
 24.739, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

Limitação ao pedido 
 

'Eleições 2012. Recurso especial. Prefeito reeleito. AIJE. Conduta vedada. Publicidade institucional. Cassação do diploma. 

Julgamento citra ou extra petita. Inocorrência. Omissão. Inocorrência. Proporcionalidade sopesada pelo regional com fundamento no conjunto 

probatório cujos elementos não foram trasladados integralmente para o corpo do acórdão. Alteração da sanção implicaria reexame de fatos e 

provas e não mera revaloração da moldura fático-probatória [...] 1. Não ocorre julgamento extra petita ou violação aos arts. 128, 264, parágrafo 

único, 459 e 460 do CPC, ante a condenação em cassação do diploma, embora na petição inicial da AIJE conste apenas pedido de cassação de 

registro, pois em sede de investigação judicial, uma vez apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao juiz aplicar a sanção mais 

adequada à circunstância, o que decorre de imperativo legal constante no art. 73, § 5º, da Lei 9.504/97, ou seja, a cassação do registro ou do 

diploma. 2.  Não ocorre julgamento citra petita ou violação aos arts. 459 e 460 do CPC, se, embora na inicial conste também pedido de 

reconhecimento da prática de abuso de poder e aplicação do disposto no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, o magistrado reconheça apenas a prática de 

conduta vedada, uma vez que a errônea capitulação legal dos fatos - e deles é que a parte se defende - não impede sua readequação pelo juiz. (...)' 

(Ac. de 7.4.2015 no REspe nº 52183, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura.) 

  

“[...] Conduta vedada. Captação ilícita de sufrágio. Multa. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Agravo desprovido. 1. A reformatio in 

pejus constitui agravamento indevido da pena imposta, quando não houve recurso da parte contrária questionando a matéria. 2. Na espécie, o 
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referido vício não se verifica, pois o agravante teve contra si reconhecida a prática de conduta vedada, tanto em primeiro quanto em segundo 

graus de jurisdição, tendo o Tribunal a quo reduzido a condenação pecuniária originalmente imposta em sentença. 3. A demonstração da 

divergência pressupõe a realização de cotejo analítico entre os casos confrontados, a fim de evidenciar-se o tratamento jurídico distinto para 

hipóteses fáticas equivalentes. A simples transcrição de ementas não se presta a tal fim [...]” 

(Ac. de 30.9.2014 no AgR-REspe nº 128, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“Recurso especial eleitoral. Eleições 2008. Prefeito e vice-prefeito. Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Condutas vedadas aos agentes 

públicos em campanha. Abuso de poder político e econômico. Reformatio in pejus. Parcial provimento. 1. Na hipótese julgamento de recurso 

exclusivo da defesa, a aplicação de sanções não consignadas na decisão recorrida ou a sua majoração configuram reformatio in pejus. 2. Na 

espécie, após a interposição de recurso apenas por Antônio Felipe Santolia Rodrigues, Adalberto Alves de Aguiar e pela Coligação Esperantina 

Meu Amor, para ver afastada a inelegibilidade a que foram condenados, o TRE/PI aplicou multa ao primeiro recorrente, cassou os registros de 

Antônio Felipe Santolia Rodrigues e Adalberto Alves de Aguiar (com fundamento no art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei 9.504/97) e majorou a 

inelegibilidade de três para oito anos, em flagrante reformatio in pejus. [...]” 

(Ac. de 18.4.2013 no REspe nº 256, rel. Min. Nancy Andrighi;no mesmo sentido oAc de 6.10.2010 no AgR-RO nº 492907, rel. Min. Marcelo 

Ribeiroe oAc de 6.12.2007 no REspe nº 26402, rel. Min. Ayres Britto.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Abuso do poder político e de autoridade. [...]” NE: Trecho do voto do acórdão 

recorrido: “O segundo recorrente requer, ainda, a extinção do processo sem julgamento de mérito, sob o argumento de que o TRE/AL teria 

proferido julgamento extra petita, uma vez que o Ministério Público Eleitoral não teria formulado pedido expresso de aplicação de multa. Como 

bem afirmou a Corte Regional Eleitoral, o §5º do art. 73 da Lei das Eleições prevê expressamente que o candidato beneficiado ficará sujeito à 

cassação do registro ou do diploma „sem prejuízo do disposto no §4º‟. Assim, o fato de o Ministério Público Eleitoral não ter formulado pedido 

de aplicação de multa não impede que o Tribunal a imponha, não se tratando, portanto, de decisão extra petita.” 

(Ac. de 14/06/2012 no AgR-RO nº 282772, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“[...] Conduta vedada. Remessa de propaganda eleitoral pela Câmara de Vereadores. Art. 73, II, da Lei n
o
 9.504/97. [...] Julgamento extra petita. 

Inexistência. Princípio do livre convencimento. [...] 3. Decisão que obedece ao princípio do livre convencimento fundamentado não caracteriza 

julgamento extra petita. [...]” 

(Ac. de 6.3.2007 no AgRgREspe n
o
 25.770, rel. Min. Cezar Peluso.) 
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“Recurso especial. Conduta vedada. Publicidade institucional em período vedado. Configuração. [...]” NE: Alegação de julgamento extra 

petita uma vez que na inicial a autora somente elencou dois programas de TV como continentes de propaganda institucional de município e o 

acórdão teria abarcado outros programas, estendendo assim, o contorno fático da lide da qual se defenderam os acusados desde o início. Trecho 

do voto do relator: “Valho-me, uma vez mais, do entendimento ministerial público, ao aduzir que “semelhantemente não se perfaz a alegação de 

julgamento extra petita, pois como muito bem fundamentou o acórdão guerreado „a sentença recorrida limitou-se àquilo que foi pedido pelos ora 

recorridos [...] tendo, tão-somente, apreciado fatos que, embora não constassem na inicial, guardam exata correspondência entre o pedido e a 

causa de pedir da representação [...]” 

(Ac. de 31.5.2007 no REspe n
o
 25.745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

NE: O Tribunal rejeitou alegação de julgamento extra petita de representação por conduta vedada prevista no art. 73, inc. V, da Lei n
o
 9.504/97 

ao fundamento de que “[...] Não há assim nenhuma irregularidade no fato de que a representação mencionou a demissão de servidores e o 

Tribunal, considerando a situação fática, entendeu caracterizada a interferência no exercício funcional e condenou todos os representados com 

base nessa conduta.” (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. de 17.6.2003 nos EDclREspe n
o
 21.167, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Quórum 
 

“Recursos. Art. 121, § 4º, da Constituição Federal. O acórdão proferido por tribunal regional eleitoral que julga improcedente a representação 

cujo objeto é a cassação de registro do candidato e/ou do diploma está sujeito a recurso ordinário perante o Tribunal Superior 

Eleitoral.” NE: “Com base no precedente firmado no Recurso contra Expedição de Diploma nº 612 e no Recurso Especial Eleitoral nº 16.684, 

entendo que podemos prosseguir no julgamento, com o quorum possível nesta data.” 

(Ac. de 2.9.2008 no EAAG nº 8.668, rel. Min. Ari Pargendler.) 

  

“Recurso especial. Representação com base nos arts. 41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97. [...] O quorum de deliberação dos tribunais regionais 

eleitorais é o previsto no art. 28 do Código Eleitoral. Inaplicabilidade do quorum do art. 19 do mesmo Código. [...]” 

(Ac. n
o
 21.120, de 17.6.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 
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Legitimidade 
  

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada a agente público. Art. 73, I, II e III, da Lei nº 9.504/97. Uso do memorial JK. Bem de uso 

comum. Não caracterização. Improcedência. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Não só o candidato, mas também aquele 

que tiver praticado ou concorrido para a prática do ilícito, poderá figurar no polo passivo da representação [...] 

(Ac. de 4.12.2014 no Rp nº 160839, rel. Min. Admar Gonzaga.) 

  

“Eleições 2014. Embargos de declaração. Representação. Conduta vedada. Veiculação de propaganda institucional. Caráter não mercadológico. 

Período do defeso eleitoral. 1. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Configurada a responsabilidade do agente público pelo ato ilícito praticado. Culpa 

in eligendo. Culpa in vigilando”. NE: trecho do voto do relator “„[...] Reforço que à Petrobras, ente da Administração Indireta, detentora do 

monopólio estatal na prospecção do petróleo, é vedada a propaganda dessa atividade e das que dela decorrem no período de três meses que 

antecedem o pleito‟”. 

(Ac. de 2.12.2014 no ED-Rp nº 82802, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) 

 

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada a agente público. Utilização de fotografia produzida por servidor público em sítio eletrônico de 

campanha. Bem de uso comum ou do domínio público. Não caracterização. Improcedência. 1. Mera utilização de fotografias que se encontram 

disponíveis a todos em sítio eletrônico oficial, sem exigência de contraprestação, inclusive para aqueles que tiram proveito comercial (jornais, 

revistas, blogs, etc), é conduta que não se ajusta às hipóteses descritas nos incisos I, II e III, do art. 73 da Lei das Eleições [...]”. 

(Ac. de 9.9.2014 no Rp nº 84453, rel. Min. Admar Gonzaga Neto.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, incisos I, II e III, da Lei nº 9.504/1997. Não configuração. Cumulação. Propaganda 

antecipada. Comparação entre governos. Prévio conhecimento. Beneficiário. Procedência parcial. 1. Na análise das condutas vedadas, necessária 

a avaliação criteriosa com absoluta observância do princípio da razoabilidade, que deve nortear a boa aplicação da lei. 2. A realização de 

entrevista coletiva do Chefe da Casa Civil no Palácio do Planalto, sede do governo federal e domicílio profissional do representado, não 

configura desrespeito ao art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que os atos praticados foram condizentes aos deveres do cargo que 

ocupa. 3. Não se podem considerar os atos do agente público ilícitos simplesmente porque praticados em período eleitoral, principalmente se não 

se turbou a normalidade das eleições. 4. Para a configuração de afronta ao art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, imperiosa a presença do 

„exceder‟ previsto no inciso em questão referente a possível desvio de finalidade. 5. A convocação de cadeia de rádio e televisão é matéria 

disciplinada pelo Decreto nº 52.795/1963, que permite, segundo juízo discricionário das autoridades referidas no Decreto, a convocação de 

cadeia de rádio e televisão, „na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração‟ para a divulgação de 
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„assuntos de relevante importância‟. 6. Para a configuração da conduta vedada indicada no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, não se pode 

presumir a responsabilidade do agente público. [...] NE: „I - Da ilegitimidade passiva da Presidente da República Dilma Vana Rousseff: A 

legitimidade para a causa consiste na pertinência subjetiva da lide, ou seja, podem demandar os sujeitos da relação jurídica material trazida a 

juízo. Assim, verifico que a representada Dilma Vana Rousseff é titular do interesse em conflito, já que o representante é titular da pretensão 

deduzida, bem como os legitimados passivos são aqueles em face do qual o autor pretende a incidência da atividade jurisdicional e poderão 

suportar o ônus de eventual condenação. Ademais, convém rememorar que a legitimidade é analisada à luz do direito alegado e não do direito 

provado, este respeitante ao mérito.‟ VER FLS. 10 

(Ac. de 1º.8.2014 na Rp nº 59080, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 

  

“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial. Ilegitimidade ativa. Reexame de provas. Dissídio não configurado. 

Impossibilidade. Inovação. Desprovimento. 1. São legitimados para propor ações eleitorais candidato, partido político ou coligação e o 

Ministério Público (art. 97 da Lei 9.504/97 e 22 da LC 64/90). 2. Se na data do ajuizamento da demanda o autor já não era mais candidato, diante 

do indeferimento do seu registro de candidatura por decisão transitada em julgado, não há falar em legitimidade ativa. 3. „O poder que tem o juiz 

de decidir de ofício a causa, independente de impugnação, não o impede de reconhecer a ilegitimidade da parte, quando essa se faz presente‟[...] 

(Ac. de 24.10.2014 no AgR-REspe nº 31509, rel. Min. João Otávio de Noronhae no sentido oAc de 26.11.2008 no AgR-Respe nº 31794, rel. Min. 

Marcelo Ribeiro.) 

“Ação de investigação judicial eleitoral. Candidatos a prefeito e vice-prefeito. Eleições de 2012. Conduta vedada. Ofensa ao art. 275 do Código 

Eleitoral. Não configurada. Preliminares de ilegitimidade recursal e cerceamento de defesa. Rejeitadas. Art. 73, inciso IV e §§ 4º, 5º e 10, da lei 

nº 9.504/97. Doação gratuita de bens durante o ano eleitoral. Inexistência. Conduta não caracterizada. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, provido. (...) 2. O partido político tem legitimidade para prosseguir, isoladamente, em feito que ajuizou antes de se coligar. (...) 

(Ac. de 5.8.2014 no REspe nº 1429, rel. Min. Laurita Vaze no mesmo sentido oAc de 1.10.2009 no AgRgAgRgREspe 28419, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski.) 

  

“Eleições 2014. Representação. Conduta vedada. Art. 73, Incisos I, III, IV e VI, Alínea b, da Lei nº 9.504/97. Presidente da República. Candidata 

à reeleição. Bate-papo virtual. Facebook. Face To Face. Programa "Mais médicos". Palácio da Alvorada. Residência oficial. I - Afigura-se 

desnecessária a produção de prova (inútil) quando não há controvérsia sobre os fatos. Inteligência dos arts. 130 e 334 ambos do CPC. II - 

Proclama-se a ilegitimidade passiva ad causam de partido político representado, já coligado por ocasião do manuseio da representação, nos 

termos do art. 6º, § 4º, da Lei das Eleições. III - Não procede preliminar de ilegitimidade passiva ad causam dos Ministros de Estado, 

supostamente presentes ao ato, em horário de expediente, porquanto as condições da ação, segundo a Teoria da Asserção, devem ser aferidas em 

abstrato, sem exame de provas, em consonância com as (simples) alegações das partes. [...]” 
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(Ac. de 4.9.2014 na Rp nº 84890, rel. Min. Tarcisio Vieira.) 

  

“Eleições 2010. [...]. Ação de investigação judicial eleitoral. Condutas vedadas. Beneficiários. Legitimidade ativa. [...]. 1. „Segundo o art. 73, §§ 

5º e 8º, da Lei 9.504/97, os candidatos podem ser punidos por conduta vedada praticada por terceiros em seu benefício e, portanto, são partes 

legítimas para figurar no polo passivo da correspondente Representação‟ [...]” 

(Ac. de 26.8.2014 no AgR-AI nº 49659, rel. Min. Luciana Lóssio;no mesmo sentido oAc. de 22.3.2012 no RO nº 643257, rel. Min. Nancy 

Andrighi.) 

 

“[...] Preliminares. Ilegitimidade passiva. Inadequação da via eleita. Rejeição. [...] 1. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de 

inadequação da via eleita, em razão, respectivamente, da possibilidade de aplicação de sanções também aos partidos eventualmente beneficiados 

e da alegada violação ao inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/97.” 

(Ac. de 7.8.2014 na Rp nº 14562, rel. Min. Admar Gonzaga.) 

 

“Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. Período vedado. Veiculação. Alegação. Programa semanal „Café com o Presidente‟. 

Inépcia da inicial. Não configuração. Órgão governamental. Supervisão. Titular. Legitimidade passiva. [...]. O titular do órgão governamental, 

responsável pela supervisão do programa oficial impugnado, é parte legítima para figurar no polo passivo da representação. [...].” 

(Ac. de 7.10.2010 no Rp nº 234314, rel. Min. Joelson Dias.) 

  

“[...] Representação da Lei nº 9.504/90. Conduta vedada. Legitimidade do Ministério Público para recorrer. Precedentes. [...]. O Ministério 

Público Eleitoral tem legitimidade para recorrer nos processos que versam sobre a Lei nº 9.504/90, mesmo nos casos em que não tenha sido o 

autor da representação.” 

(Ac. de 26.5.2009 no ARESPE nº 28.285, rel. Min. Joaquim Barbosa.) 

  

“[...] Conduta vedada. Remessa de propaganda eleitoral pela Câmara de Vereadores. Art. 73, II, da Lei n
o
9.504/97. [...] Ilegitimidade da autora da 

representação. Disputa de pleito diverso. [...] 2. É parte legítima para propor representação fundada na Lei n
o
 9.504/97, a coligação que participa 

de eleição majoritária, ainda que a representação se refira a pleito proporcional. [...]” 

(Ac. de 6.3.2007 no AgRgREspe n
o
 25.770, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 

73, I e IV, e 74 da Lei n
o
 9.504/97. Preliminares. [...] Ilegitimidade passiva. Rejeição. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “[...] a propositura 
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deste processo se verificou em 6.6.2006, data na qual o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) possuía legitimidade para o 

ajuizamento, tendo em vista o fato de que ainda não havia formalizado a coligação com o Partido da Frente Liberal (PFL) para as eleições 

presidenciais, o que somente veio a ocorrer com a realização das convenções nacionais dos referidos partidos [...]” 

(Ac. de 7.12.2006 na Rp n
o
 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] Pessoas jurídicas não podem integrar o pólo passivo em ação de investigação judicial eleitoral pela razão de não estarem sujeitas às penas 

previstas na Lei Complementar n
o
 64/90. [...]” 

(Ac. de 7.11.2006 na Rp n
o
 1.033, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] 1. Os partidos políticos que, coligados, disputaram o pleito, detêm legitimidade para propor isoladamente as ações previstas na legislação 

eleitoral, uma vez realizadas as eleições, o que é admitido, inclusive, concorrentemente com a respectiva coligação. [...] 4. Em face da 

diversidade de tratamento jurídico-normativo, não se aplica quanto à representação fundada em captação ilícita de sufrágio a orientação firmada 

pela Corte quanto à perda de interesse de agir atinente às representações por condutas vedadas. [...]” 

(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe n
o
 25.269, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] 2. Motivado pelo interesse público, o candidato ao cargo de vereador representou contra o candidato ao cargo de prefeito no Município de 

Capinzal/SC. O interesse de agir reside na necessidade de se coibir a prática de condutas tendentes a afetar a lisura do pleito eleitoral e a 

igualdade de oportunidades entre os candidatos, não importando se haverá repercussão da decisão na esfera política do representante. 3. O 

permissivo do art. 96, caput, da Lei n
o
 9.504/97 não faz distinção entre os candidatos habilitados a propositura de representação eleitoral, desde 

que o façam em mesmo pleito e circunscrição. De todo evidente o interesse do Ministério Público Eleitoral em recorrer, pois aquela instituição 

detém o múnus público para tanto. [...]” 

(Ac. de 24.10.2006 nos EDclAgRgAg n
o
 6.506, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Na hipótese de a investigação judicial ser julgada procedente, a sanção de inelegibilidade alcança o candidato beneficiado e todos os que 

hajam contribuído para a prática do ato abusivo, nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. [...]” 

(Ac. de 17.10.2006 na Rp n
o
 935, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Ausência de legitimidade da parte autora. Fatos acontecidos antes das 

eleições. Ação intentada um mês após o pleito. 1. Ausente a legitimidade da parte autora para promover ação de investigação judicial eleitoral, 

em período posterior às eleições (trinta e um dias após), visando a apurar fatos públicos e notórios (publicidade institucional dita ilegal feita em 
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jornais de grande circulação) que ocorreram em momentos anteriores ao pleito. [...] 4. Recurso provido para acolher a preliminar de ausência de 

legitimidade para agir, em razão do decurso do tempo, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito.” 

(Ac. de 29.6.2006 no REspe n
o
 25.966, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] 1. O interesse de agir está na necessidade de se coibir a prática de condutas tendentes a afetar a lisura do pleito eleitoral e a igualdade de 

oportunidades entre os candidatos, não importando eventual repercussão da decisão na esfera política do representante. [...] 3. A norma contida 

no art. 96 da Lei n
o
 9.504/97 não restringiu o campo de atuação dos legitimados a propor reclamações ou representações relativas ao seu 

descumprimento, não cabendo ao magistrado fazê-lo. [...]” 

(Ac de 1
o
.6.2006 no AgRgAg n

o
 6.506, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] 1. O interesse de agir está na necessidade de se coibir a prática de condutas tendentes a afetar a lisura do pleito eleitoral e a igualdade de 

oportunidades entre os candidatos, não importando se haverá repercussão da decisão na esfera política do representante. 2. O interesse público se 

sobrepõe ao particular no sentido de ver bem conduzido o processo eleitoral. 3. A norma contida no art. 96 da Lei n
o
 9.504/97 não restringiu o 

campo de atuação dos legitimados a propor reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento, não cabendo ao juiz fazê-lo. 4. A 

decisão agravada foi contundente quanto às alegações postas, todas explicitadas na decisão agravada, pelo que merece ser mantida. [...]” 

(Ac. de 18.5.2006 no AgRgAg n
o
 6.388, rel. Min. José Delgado.) 

 Litisconsórcio 
"[...] 1. Não são litisconsortes passivos necessários nas ações que visam a apuração de conduta vedada os servidores que se limitaram a cumprir 

as determinações do agente público responsável pela conduta. Precedente. [...]" 

(Ac de 17.3.2016 no REspe nº 1514, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

“Eleições 2012. Recurso especial eleitoral. Representação. Conduta vedada a agente público. Acórdão que declarou a nulidade da sentença por 

ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Citação do servidor cedido. Desnecessidade. Prática de conduta vedada que exige a 

realização dos verbos núcleos do ilícito eleitoral („ceder‟ e „usar‟). Correta exegese do art. 73, III, da Lei das Eleições. Regularidade do polo 

passivo da representação. Provimento.[...] 2. No caso sub examine, a) o TRE/RS decretou a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro 

grau, firme no argumento de que o agente público a quem se imputa a prática da conduta vedada, enquanto litisconsórcio passivo necessário, não 

fora citado para ingressar na lide, e decretou a extinção do processo com resolução do mérito em razão da decadência. b) Sucede que referida 

exegese não é a que melhor realiza o telos subjacente à disposição normativa, porquanto o agente público, diversamente do que assentado no 

aresto hostilizado, a quem se imputa a prática da conduta vedada, não incorreu em quaisquer dos verbos núcleos do ilícito eleitoral („ceder‟ ou 

„usar‟), mas, na realidade, era apenas servidor cedido. c) Consectariamente, a decretação de nulidade, por suposta a ausência de formação de 
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litisconsórcio passivo necessário, não se revela escorreita, ultimando, bem por isso, a reforma do aresto regional para o julgamento do mérito do 

recurso eleitoral 3. Recurso especial provido. 

(Ac. de 10.3.2015 no REspe nº 76210, rel. Min. Luiz Fux. ) 

  

"[...] Representação. Conduta vedada. Publicidade institucional. Período vedado. Decadência. Inocorrência. Gravidade. Ausência. Princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência. Desprovimento. [...] 2.  Na hipótese dos autos, consoante delineado no acórdão regional, a 

demora na regularização do polo passivo da demanda não decorreu por culpa da parte, mas sim por atraso na prestação do serviço judiciário, o 

que afasta a alegada decadência, conforme estabelece a Súmula nº 106 do STJ. (...)" 

(Ac. de 5.2.2015 no AgR-REspe nº 31715, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...]. Eleições 2010. Deputado federal. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, I e II, da Lei 9.504/97. Uso da tribuna por vereador. 

Imunidade material absoluta. Art. 29, VIII, da CF/88. [...].2. No caso dos autos, sendo incontroverso que o recorrente, na condição de vereador, 

proferiu discurso da tribuna da Câmara Municipal de Itapetininga, descabe cogitar das condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 

9.504/97. 3. As declarações dos parlamentares, se reproduzidas por terceiros, sujeitam os últimos às sanções dispostas na legislação de regência. 

[...]” NE: Trecho do voto do relator: "[...] deixo de examinar os pedidos formulados na inicial quanto ao discurso supostamente favorável a José 

Serra, visto que, na condição de beneficiário da conduta, está sujeito às sanções do art. 73, §§4º e 5º, da Lei 9.504/97 [...] e, por essa razão, 

deveria ter integrado a lide como litisconsorte passivo necessário." 

(Ac. de 11.9.2014 no RO nº 1591951, rel. Min. Otávio de Noronha.) 

  

“[...]. Eleições 2012. Prefeito e vice. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Litisconsórcio passivo necessário. 

Inexistência. 1. Para os fins do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, há que se distinguir as situações em que o agente público que executa a conduta 

vedada atua com independência em relação ao candidato beneficiário, fazendo-se obrigatória a formação do litisconsórcio, e aquelas em que ele 

atua como simples mandatário, nas quais o litisconsórcio não é indispensável à validade do processo. 2. Na espécie, não existe litisconsórcio 

passivo necessário entre os agravantes chefes do Poder Executivo de Três Barras do Paraná/PR, candidatos à reeleição no pleito de 2012 e a 

secretária municipal de ação social que distribuiu o material de construção a eleitores no ano eleitoral, pois ela praticou a conduta na condição de 

mandatária daqueles. [...]” 

(Ac. de 3.9.2014 no AgR-REspe nº 31108, rel. Min. Otávio De Noronha.) 

  

“Representação. Conduta vedada. AIJE. Procedência da ação apenas para aplicar multa ao titular do cargo. Ausência de citação do vice. Nulidade 

inexistente. Precedentes. [...] 1. Não há nulidade do processo ante a ausência de citação do vice, na condição de litisconsorte passivo, quando a 
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AIJE foi julgada procedente apenas para aplicar sanção pecuniária ao titular do cargo majoritário, sem resultar em cassação de registro ou 

diploma daquele. [...]” 

(Ac. de 7.8.2014 no AgR-REspe nº 61742, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

“[...]. Eleição 2010. Representação. Conduta vedada. Litisconsórcio passivo necessário. Art. 47 do CPC. Extinção do processo sem resolução do 

mérito. Decadência. [...]. 1. A reiteração de teses recursais atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ. 2. Na representação para apuração de 

condutas vedadas, há litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o agente público tido como responsável pelas práticas 

ilícitas (precedente: [...]). 3. In casu, o próprio agravante afirma que não há como identificar o agente público autor da conduta vedada, 

mantendo-se incólumes os fundamentos da decisão agravada. [...]” 

((Ac. de 1º.8.2014 no AgR-REspe nº 28947, rel. Min. Luciana Lóssio;no mesmo sentido oAc. de 1º.7.2011 no AgR-REspe nº 955944296, rel. 

Min. Arnaldo Versiani.) 
 

"Representação. Prefeito e vice-prefeito. Pretensa ocorrência de conduta vedada a agente público. Terceiro interessado. Interesse jurídico. 

Comprovado. Educação. Não caracterizada, para fins eleitorais, como serviço público essencial. Aplicação do princípio da non reformatio in 

pejus. Art. 73, inciso V, da Lei n.° 9.504197. Configuração. Desnecessário indagar a potencialidade lesiva. Fixação da reprimenda. Observância 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não incidência das Súmulas 279/STF e 7/STJ. [...]. 1. Conforme o disposto no art. 499, § lº, 

do Código de Processo Civil, para a admissão do terceiro prejudicado é imprescindível demonstrar o nexo de interdependência e que o prejuízo é 

de natureza jurídica. 2. Na eleição majoritária, o segundo colocado tem apenas interesse de fato quanto à assunção do cargo de Prefeito, 

porquanto é daquele que foi eleito Chefe do Executivo Municipal a esfera jurídica diretamente afetada pela solução final da lide. Precedentes. 

3. In casu, por força das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, os Embargantes foram empossados nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. 

Assim, a respectiva esfera jurídica foi alcançada, porquanto as conclusões do acórdão embargado redundaram no afastamento daqueles da Chefia 

do Executivo Municipal. [...]" 

(Ac. de 27.3.2014 no ED-REspe nº 45060, rel. Min. Laurita Vaz;no mesmo sentido oAc de 27.3.2012 nos ED-RO n° 437764, rel. Ministro 

Marcelo Ribeiro e oAc de 3.2.2011 no AgR-Al n° 105883, rel. Ministro Arnaldo Versiani.) 

  

"[...] Representação. Conduta vedada. Litisconsórcio passivo necessário. Art. 47 do CPC. Prova. Ilicitude. [...] 2. Na representação para apuração 

de condutas vedadas, há litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o agente público tido como responsável pelas práticas 

ilícitas [...]” 

(Ac. de 20.3.2014 no AgR-RO nº 488846, rel. Min. Dias Toffoli.) 
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"[...] Representação Eleitoral - Litisconsórcio Necessário X Facultativo - Alcance Subjetivo. Alcançados os integrantes da chapa, descabe 

concluir pela configuração de litisconsórcio passivo necessário considerados os outros envolvidos no episódio. [...]" 

(Ac. de 13.3.2014 no REspe nº 36045, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...]. Eleição 2010. Representação. Conduta vedada. Litisconsórcio passivo necessário. Art. 47 do CPC. Extinção do processo sem resolução do 

mérito. Decadência. [...]. 1. A reiteração de teses recursais atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ. 2. Na representação para apuração de 

condutas vedadas, há litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o agente público tido como responsável pelas práticas 

ilícitas [...]. 3. In casu, o próprio agravante afirma que não há como identificar o agente público autor da conduta vedada, mantendo-se incólumes 

os fundamentos da decisão agravada. [...]” 

(Ac. de 27.2.2014 no AgR-RO nº 505126, rel. Min. Dias Toffoli.) 

  

“Representação. Conduta vedada. Litisconsórcio passivo necessário. O agente público, tido como responsável pela prática da conduta vedada, é 

litisconsorte passivo necessário em representação proposta contra os eventuais beneficiários. Não requerida a citação de litisconsorte passivo 

necessário até a data da diplomação - data final para a propositura de representação por conduta vedada -, deve o processo ser julgado extinto, em 

virtude da decadência. [...]. NE: Trechos do voto do relator: "Tratando-se de representação por conduta vedada, o art. 73, em seus § 4° e 8°, da 

Lei n° 9.504197 estabelece sanções tão somente aos agentes públicos responsáveis, bem como aos partidos, coligações e candidatos 

beneficiários. [...] Por isso, como não está sujeita às sanções do art. 73 da Lei n° 9.504/97, a emissora de rádio não é parte, nem muito menos 

litisconsorte passiva necessária, nas representações por conduta vedada." 

(Ac. de 29.11.2011 no RO nº 169677, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Investigação judicial. Abuso de poder. Conduta vedada. Decadência.  1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que, nas ações 

eleitorais em que se cogita de cassação de registro, de diploma ou de mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre os integrantes da chapa 

majoritária, considerada a possibilidade de ambos os integrantes serem afetados pela eficácia da decisão. [...]” 

(Ac. de 1.7.2011 no AgR-REspe nº 955944296, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“Representação. Abuso de poder, conduta vedada e propaganda eleitoral antecipada. Vice. Decadência. 1. Está pacificada a jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral de que o vice deve figurar no polo passivo das demandas em que se postula a cassação de registro, diploma ou 

mandato, uma vez que há litisconsórcio necessário entre os integrantes da chapa majoritária, considerada a possibilidade de o vice ser afetado 

pela eficácia da decisão. 2.   Em face da tipicidade dos meios de impugnação da Justiça Eleitoral e dos prazos específicos definidos em lei para 

ajuizamento das demandas, deve se entender que - embora não seja mais possível o vice integrar a relação processual, para fins de eventual 
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aplicação de pena de cassação em relação aos integrantes da chapa - há a possibilidade de exame das condutas narradas pelo autor, a fim de, ao 

menos, impor sanções pecuniárias cabíveis, de caráter pessoal, eventualmente devidas em relação àquele que figura no processo. [...]” 

(Ac. de 3.12.2009 no AgR-REspe nº 35.831, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“[...] Investigação judicial. [...] 4. Este Tribunal já decidiu que, em processos de perda de diploma ou de mandato, não há justificativa para o 

ingresso de partido político como litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que para esses casos não se estendem as regras de desfiliação 

sem justa causa, regidos pela Res.-TSE nº 22.610/2007. [...]” 

(Ac. de 1º.12.2009 no AgR-RO nº 2.365, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

"[...]  1. A regra do art. 48 do CPC de que os atos de um dos litisconsortes não beneficiam nem prejudicam os demais é afastada no caso do art. 

509 do CPC, o qual, todavia, só se aplica no caso de litisconsórcio passivo unitário [...] 2.   Não há, na hipótese vertente, litisconsórcio passivo 

unitário, uma vez que a lide não precisa ser decidida de forma uniforme para ambos os litisconsortes. No caso, o ora agravante foi condenado por 

conduta vedada na condição de responsável pelo ato, ao passo que o litisconsorte passivo o foi na condição de beneficiário da conduta. Assim, 

eventual provimento do recurso de um não beneficia nem prejudica o do outro. [...]" 

(Ac. de 22.10.2009 no AgR-AI nº 10.946, rel. Min. Felix Fischer.) 

 

“[...] 2. Recurso. Especial. Ação de investigação judicial eleitoral. Violação aos arts. 41-A e 73 da Lei n
o
9.504/97. Conduta de terceiro não 

incluso no pólo passivo da demanda. Recurso improvido. Precedente. À validez do processo de ação de investigação judicial eleitoral, é 

imprescindível a citação do agente público responsável pela conduta vedada que beneficiou o candidato.” 

(Ac. de 25.9.2007 no AgRgREspe n
o
 25.192, rel. Min. Cezar Peluso.) 

 

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e econômico. Uso de transporte oficial. Atos de campanha. Ausência 

de ressarcimento ao Erário pelas despesas efetuadas. Infração aos arts. 73, I, e 76 da Lei n
o
9.504/97. [...] É pacífica a jurisprudência do TSE no 

sentido de que não é exigível a formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações de investigação judicial da referida norma complementar. 

[...]” 

(Ac. de 7.11.2006 na Rp n
o
 1.033, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

 

“Decisão. Tribunal Superior Eleitoral. Provimento. Recurso especial. Improcedência. Representação. Candidato a prefeito. Art. 73, IV, da Lei 

n
o
 9.504/97. Embargos de declaração. Oposição. Segundo colocado. Não-conhecimento. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos 

por segundo colocado em eleição majoritária, na medida em que, figurando como mero assistente simples, não é possível a interposição de 
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recurso se a coligação assistida – que ajuizou a representação em desfavor do candidato eleito – não recorreu do acórdão embargado. 2. Na 

espécie, não há nenhum interesse jurídico imediato do embargante envolvido no desfecho da representação, a qualificá-lo como assistente 

litisconsorcial, uma vez que eventual cassação do prefeito e do vice-prefeito resultaria na renovação das eleições e não favoreceria o segundo 

colocado.” 

(Ac. n
o
 5.817, de 4.10.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97. Publicidade institucional. Não-

caracterização. Ausência. Ato administrativo. Agente público. Autorização. Presunção. Responsabilidade. Não-comprovação. Dispêndio. 

Recursos públicos.” NE: “Não vislumbro caso de litisconsórcio necessário [...] Tenho que a situação jurídica do candidato eleito na nova eleição 

fica subordinada ao que decidido neste processo, podendo ele, caso demonstre interesse, atuar como terceiro prejudicado e figurar como 

assistente.” 

(Ac. n
o
 5.565, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

 

“Recursos especiais. Representação. Propaganda institucional veiculada em período vedado. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
9.504/97. 1. O art. 73, 

VI, b, da Lei n
o
 9.504/97 veda a veiculação de propaganda institucional nos três meses anteriores ao pleito, mesmo que tenha sido autorizada 

antes deste período. Precedentes da Corte. 2. Para a imposição da multa do art. 73, § 8
o
, da Lei n

o
 9.504/97, é imperioso que o candidato tenha 

sido efetivamente beneficiado pela propaganda ilegal. 3. Primeiro recurso especial não conhecido. Segundo recurso especial conhecido e 

provido.” NE: “[...] A alegação de nulidade do acórdão regional por ausência de citação do candidato a vice-governador como litisconsorte 

passivo necessário não procede. A representação dirigiu-se contra o agente público tido por responsável pela propaganda, no caso, o governador. 

Nenhuma conduta foi imputada ao vice-governador, que também não sofreu nenhuma penalidade. Por isso, não há que se falar em afronta ao art. 

47 do CPC. [...]” 

(Ac. n
o
 21.106, de 8.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Pedido 
 

"Eleições 2012. Recurso especial. Prefeito reeleito. AIJE. Conduta vedada. Publicidade institucional. Cassação do diploma. 

Julgamento citra ou extra petita. Inocorrência [...] 1. Não ocorre julgamento extra petita ou violação aos arts. 128, 264, parágrafo único, 459 e 

460 do CPC, ante a condenação em cassação do diploma, embora na petição inicial da AIJE conste apenas pedido de cassação de registro, pois 

em sede de investigação judicial, uma vez apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao juiz aplicar a sanção mais adequada à 

circunstância, o que decorre de imperativo legal constante no art. 73, § 5º, da Lei 9.504/97, ou seja, a cassação do registro ou do diploma. 2.  Não 
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ocorre julgamento citra petita ou violação aos arts. 459 e 460 do CPC, se, embora na inicial conste também pedido de reconhecimento da prática 

de abuso de poder e aplicação do disposto no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, o magistrado reconheça apenas a prática de conduta vedada, uma vez 

que a errônea capitulação legal dos fatos - e deles é que a parte se defende - não impede sua readequação pelo juiz. (...)" 

(Ac. de 7.4.2015 no REspe nº 52183, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura.) 

 

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Interposição de ação de investigação judicial. Fatos imputados à parte e fundamentação com base 

no art. 73, I e III, da Lei n
o
 9.504/97. Limite do pedido. Ratio petendisubstancial. 1. Os limites do pedido são demarcados pela ratio 

petendi substancial, segundo os fatos imputados à parte. 2. Descrita na representação conduta vedada a agente público (art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97), deve ser observado o rito do art. 96 da Lei n

o
 9.504/97. Agravo regimental improvido.” 

(Ac. n
o
 3.363, de 10.6.2003, rel. Min. Carlos Velloso.) 

 

Prazo 
 

“[...] Conduta vedada. Propaganda extemporânea. Ajuizamento. Prazo. Início. Registro de candidatura. Análise. Fatos anteriores ao registro. 

Possibilidade. Manutenção da decisão agravada. 1. Recurso especial recebido como recurso ordinário, pois a decisão recorrida versa matéria 

passível de ensejar a perda do mandato eletivo. 2. O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo cabível a sua 

propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui a condição de candidato, conforme interpretação do art. 

22, inciso XIV, da LC nº 64/1990. No caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes do pedido de registro de candidatura. 

Entendimento que não impede o ajuizamento da referida ação após o registro de candidatura, mormente quando se sabe que a jurisprudência do 

TSE admite na AIJE o exame de fatos ocorridos antes do registro de candidatura, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/1988. Tampouco impede que a parte interessada requeira a sustação cautelar daquele ato abusivo, como previsto, por 

exemplo, no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual „o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da 

conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR‟. 

(Ac. de 15.12.2015 no AgR-RO nº 10520, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“NE: Trecho do voto do relator: "Aduz o recorrido [...] que os fatos narrados já eram conhecidos pelo recorrente há mais de 5 (cinco) meses 

quando o RCED foi interposto e, conforme orientação proferida no RO n° 748/PA, o prazo para ajuizar representação fundada na prática de 

condutas vedadas é de 5 (cinco) dias. Não procede a alegação, em primeiro lugar, porque o precedente invocado foi há muito superado, desde a 

sessão de 20.6.2006, com o julgamento do REspe n° 25935/SC, em que esta Corte fixou que a representação fundada em condutas vedadas 

poderia ser ajuizada até a data da eleição [...]. Atualmente, está em vigor o art. 73, § 12, da Lei n° 9.504/97, incluído pela Lei nº 12.034/2009, 
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segundo o qual a representação para apuração de condutas vedadas poderá ser ajuizada até a data da diplomação." (Ementa não transcrita por não 

reproduzir a decisão quanto ao tema). 

(Ac. de 24.4.2012 no RCED nº 43060, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

 

"[...] A ação de investigação judicial eleitoral que objetiva apurar a prática de conduta vedada no art. 73 da Lei n. 9.504/97 deve ser ajuizada até a 

data das eleições, sob pena de reconhecimento da perda do interesse de agir.[...]" 

(Ac. de 19.8.2010 no AgR-REspe nº 62664, rel. Min. Cármen Lúcia;no mesmo sentido o Ac. de 5.12.2006 nos EDclAgRgREspe n
o
 25820, rel. 

Min. Caputo Bastos.) 

  

“Eleição municipal. Investigação judicial. [...]. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a investigação judicial de que trata o art. 22 da 

Lei Complementar nº 64/90 pode ser ajuizada até a data da diplomação e versar sobre fatos anteriores ao início da campanha ou ao período de 

registro de candidaturas. [...].” 

(Ac. de 1º.12.2009 no AgR-RO nº 2.365, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“[...] Representação por condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio (arts. 41-A e 73 da Lei no 9.504/97). Prazo para ajuizamento. Provimento 

parcial do recurso. Retorno dos autos ao TRE. Análise da alegação de captação ilícita de sufrágio. Precedente. [...] O prazo até a data da eleição 

para a propositura de representação alcança as hipóteses de apuração de condutas vedadas, mas não a de captação ilícita de sufrágio, que poderá 

ser ajuizada até a diplomação.” 

(Ac. de 3.8.2009 no ARESPE nº 28.356, rel. Min. Joaquim Barbosa.) 

  

“[...] Representação fundamentada nos arts. 41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97. Prazo para o ajuizamento. Termo final. Até a data da eleição. Para 

apuração de conduta vedada. Até a diplomação. Para apuração de captação ilícita de sufrágio. [...] 2. No tocante às representações baseadas no 

art. 73 da Lei das Eleições, o TSE, resolvendo questão de ordem no REspe n
o
 25.935/SC, fixou entendimento de que tal ação pode ser proposta 

até a data das eleições. Após esse dia, o representante carece de interesse processual. Conforme definido na questão de ordem, tal medida se 

justifica „para evitar o inconveniente grave de perpetuar a disputa política dos tribunais e, de certo modo, evitar comportamento que dificilmente 

se pode considerar inteiramente legítimo‟ (REspe n
o
 25.935/SC, desta relatoria, DJ de 25.8.2006). 3. No caso em exame, a representação 

fundamenta-se nos arts. 41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97 e foi ajuizada em 13.10.2004, data entre o pleito e a diplomação dos candidatos eleitos. 

[...]” 

(Ac. de 18.12.2007 no REspe n
o
 28.039, rel. Min. José Delgado;no mesmo sentido do item 2 da ementa o Ac. de 18.12.2007 no REspe n

o
 28.245, 

rel. Min. José Delgado.) 
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“Representação. Conduta vedada. Prazo. [...] 3. O prazo para a representação por prática de conduta vedada (Lei n
o
 9.504/97, art. 73) se encerra 

com a realização das eleições. [...]” 

(Ac. de 15.5.2007 no REspe n
o
 25.934, rel. Min. Gerardo Grossi; no mesmo sentido o Ac. de 15.5.2007 nos EDclREspe n

o
 25.117, rel. Min. 

Gerardo Grossi.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. A representação por ofensa ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 é de ser ajuizada até a data das eleições. [...] 2. O 

TSE – no julgamento do REspe n
o
 25.935/SC, rel. para acórdão Min. Cezar Peluso – assentou que a representação fundada no art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/ 97 é de ser ajuizada até a data das eleições, sob pena de não ser conhecida por falta de interesse de agir. Entendimento, esse, aplicável 

ao caso presente, mesmo em se tratando de fatos pertinentes às Eleições 2004. Precedentes. [...]” 

(Ac. de 10.5.2007 no AgRgAg n
o
 7.375, rel. Min. Carlos Ayres Britto;no mesmo sentido o Ac. de 31.5.2007 no REspe n

o
 25.745, rel. Min. Carlos 

Ayres Britto.) 

  

“1. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 73, I, III e V, da Lei n
o
 9.504/97. Prazo para ajuizamento até as eleições. Precedente. Preliminar 

de falta de interesse processual afastada. O prazo para ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral, com fundamento no art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97, vai até a data das eleições. [...]” 

((Ac. de 22.3.2007 no AgRgREspe n
o
 25.758, rel. Min. Cezar Peluso; no mesmo sentido o Ac. de 25.3.2008 no AgRgREspe n

o
 28.469, rel. Min. 

Cezar Peluso.) 

  

“[...] Esta Corte, ao aplicar a questão de ordem suscitada no RO n
o
 748/PA (recentemente modificada por outra questão de ordem suscitada no 

REspe n
o
 25.935, rel. Min. José Delgado, decisão de 20.6.2006), não instituiu nenhum prazo decadencial, mas sim reconheceu a ausência de uma 

das condições da ação – o interesse de agir – nas representações fundadas em condutas vedadas. – Não se pode falar em exercício indevido do 

poder legiferante, quando o que se reconhece é a ausência de uma das condições da ação. [...]” 

(Ac. de 8.3.2007 nos EDclRO n
o
 873, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] Representação. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Ajuizamento. Eleições. Posterioridade. Interesse de agir. Perda. Alegação. Ofensa. Princípios da 

separação dos poderes e da legalidade. Arts. 2
o
 e 5

o
, II, da Constituição Federal. Não-configuração. Pretensão. Rediscussão. Causa. 

Descabimento. 1. O entendimento firmado por esta Corte quanto à questão alusiva à perda do interesse de agir ou processual nas representações 

fundadas em condutas vedadas não implica ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade insculpidos nos arts. 2
o
 e 5

o
, II, da 
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Constituição Federal, porquanto este Tribunal apenas reconhece a ausência de uma das condições da ação, dado o ajuizamento extemporâneo do 

feito, após as eleições. [...]” 

(Ac. de 6.3.2007 nos EDclAgRgREspe n 25.936, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Embargos de declaração. Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Art. 73, III, da Lei n
o
 9.504/97. Prazo. Escoamento. Interesse de 

agir. Perda. [...] 1. A representação fundada na prática de conduta descrita no art. 73, III, da Lei das Eleições deverá ser ajuizada até a realização 

do pleito, sob pena de perda do interesse de agir do autor. [...]” 

(Ac. de 8.2.2007 nos EDclAgRgREspe n
o
 25.905, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Prazo. Perda. Interesse de agir. Alegação. Violação. Dispositivos legais e 

constitucionais. Não-configuração. [...] 1. O entendimento firmado por esta Corte quanto à questão alusiva à perda do interesse de agir ou 

processual nas representações fundadas em condutas vedadas não implica criação de prazo decadencial nem exercício indevido do poder 

legiferante. [...]” 

(Ac. de 19.12.2006 nos EDclAgRgREspe n
o
 25.767, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Recurso especial. Agravo regimental. Representação. Art. 73 e 41-A da Lei n
o
 9.504/97. Ajuizamento. Eleições. Posterioridade. Questão de 

ordem. Prazo. Fixação. Interesse de agir. Perda. [...] 1. A representação fundada no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 deverá ser ajuizada até a realização 

do pleito, sob pena do reconhecimento da perda do interesse de agir (questão de ordem suscitada no REspe n
o
 25.935). [...]” 

(Ac. de 7.12.2006 no AgRgREspe n
o
 25.936, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Alegação. Abuso do poder político e de autoridade. Atos de campanha em evento oficial. Infração aos arts. 

73, I e IV, e 74 da Lei n
o
 9.504/97. [...] A representação para apurar o abuso de autoridade previsto no art. 74 da Lei n

o
 9.504/97 pode ser 

ajuizada até a diplomação dos eleitos. [...] É assente a orientação deste Tribunal no sentido de que a ação de investigação judicial pode ter como 

objeto fato ocorrido em momento anterior ao da escolha e registro do candidato. [...]” 

(Ac. de 7.12.2006 na Rp n
o
 929, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] 3. Na decisão regional se extraem todas as informações necessárias para o reconhecimento da falta de interesse de agir dos agravantes, não 

havendo necessidade de reexame da matéria fático-probatória. 4. Fatos acontecidos antes das eleições, tendo sido a ação proposta mais de um 

mês após o pleito. [...]” 

(Ac. de 23.11.2006 no AgRgAg n
o
 6.224, rel. Min. Gerardo Grossi.) 
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“[...] 1. Não há falar em perda do interesse de agir do autor da representação ajuizada antes da realização das eleições. [...]” 

(Ac. de 21.11.2006 no AgRgREspe n
o
 25.531, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] A representação, fundada no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, deverá ser ajuizada até a realização do pleito, sob pena de perda do interesse de agir. 

Mesmo que admitido, como afirmado pela agravante, o conhecimento dos fatos após as eleições, a propositura da representação somente trinta 

dias após esse conhecimento, acarreta a perda do interesse de agir. [...]” 

(Ac. de 7.11.2006 no AgRgMC n
o
 2.101, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] 1. Defendi, em diversos precedentes, a impossibilidade de se criar, por entendimento jurisprudencial, prazo para interposição de 

representação eleitoral para fins de aplicação da Lei n
o
 9.504/97. 2. Entretanto, este Tribunal fixou, no julgamento do REspe n

o
 25.935, de minha 

relatoria, em questão de ordem suscitada pelo Ministro Cezar Peluso, que o representante carecerá de interesse processual se propuser a 

representação após as eleições, caso o objeto da lide for condutas vedadas pelo art. 73 da Lei das Eleições. 3. Intempestiva a representação, 

protocolada quando passados mais de dois meses da data da realização do pleito. [...]” 

(Ac. de 31.10.2006 no REspe n
o
 25.803, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] 2. A representação fundada no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 deverá ser ajuizada até a realização do pleito, sob pena da perda do interesse de 

agir (questão de ordem suscitada no REspe n
o
 25.935). 3. Não se verifica a perda do interesse de agir do autor de representação ajuizada antes da 

realização das eleições, embora passados mais de cinco dias dos fatos. [...]” 

(Ac. de 31.10.2006 no AgRgREspe n
o
 25.974, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido o Ac. de 31.10.2006 no AgRgAg n

o
 6.205, rel. Min. 

Caputo Bastos.) 

  

“[...] A representação por infração ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 pode ser ajuizada até a data da eleição a que se refira, conforme decidido pelo 

Tribunal na Questão de Ordem no REspe n
o
 25.935/SC. [...]” 

(Ac. de 17.10.2006 na Rp n
o 

935, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; no mesmo sentido o Ac. de 15.8.2006 no AgRgRp n
o
 967, rel. Min. Marcelo 

Ribeiro.) 

  

“[...] 1. A legislação eleitoral não contém previsão de prazo decadencial, a contar da ocorrência dos fatos, para que os interessados ajuízem 

representação para apurar a consumação de condutas vedadas por lei e que causam inelegibilidade e cassação de diploma. Impossível, por 

construção jurisprudencial, fixação de prazo decadencial. [...]” 
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(Ac. de 29.6.2006 no REspe n
o
 25.890, rel. Min. José Delgado.) 

  

“Recurso especial eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. [...] Fatos acontecidos antes das eleições. Ação intentada um mês após o 

pleito. [...] 3. A Aije deve ser proposta até o dia das eleições quando visa a apurar fatos ocorridos antes do pleito. [...]” NE: “O marco final da 

data das eleições para o ingresso em juízo da ação de investigação judicial eleitoral para apurar as condutas consolidadas no art. 73, da Lei 

n
o
 9.504/97, está em harmonia com os princípios regentes do sistema eleitoral, principalmente o que consagra a necessidade de se respeitar a 

vontade popular e de não se eternizarem os conflitos.” 

(Ac. de 29.6.2006 no REspe n
o
 25.966, rel. Min. José Delgado.) 

  

“Recursos especiais eleitorais. Ação fundada em infração ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Termo final para ajuizamento. Aplicação de multa. 

Decretação de inelegibilidade. Cassação de diploma. Publicidade institucional indevida. Influência no pleito. Reeleição. Abuso do poder 

econômico. [...] 6. A representação por descumprimento de norma do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 deve ser proposta até a data da realização da 

eleição a que se refira, sob pena de carência por falta de interesse processual do representante que tenha tido, antes disso, conhecimento do fato. 

[...]” 

(Ac. de 20.6.2006 no REspe n
o
 25.935, rel. Min. José Delgado.) 

Prejudicialidade 
 

“[...]. Conduta vedada. Art. 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97. [...] 3. Na linha dos precedentes desta Corte, o ajuizamento de investigação judicial 

eleitoral com base nos mesmos fatos que embasaram a representação não prejudica o trâmite desta. Trata-se de meios processuais autônomos e, 

no caso vertente, contêm acervos probatórios distintos. [...]” 

(Ac. de 24.4.2012 no REspe nº 282675, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder. Eleições 2004. Inelegibilidade. Prazo. Três anos. Perda do objeto. Precedentes. 

Recurso provido. Ultrapassado o período de três anos da realização do pleito, opera-se a perda de objeto da ação de investigação judicial eleitoral 

na parte em que decreta a inelegibilidade.” 

(Ac. de 25.3.2008 no AgRgREspe n
o
 28.469, rel. Min. Cezar Peluso;no mesmo sentido o Ac. de 25.3.2008 no AgRgREspe n

o
 25.099, rel. Min. 

Cezar Peluso.) 

  

“[...]. Recurso especial. Representação. Conduta vedada. Art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97. Publicidade institucional. Não-

caracterização. Ausência. Ato administrativo. Agente público. Autorização. Presunção. Responsabilidade. Não-comprovação. Dispêndio. 
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Recursos públicos.” NE: “A nova eleição realizada pela Justiça Eleitoral, com a conseqüente diplomação de outro candidato, não implica dizer 

que o recurso especial perdeu seu objeto.” 

(Ac. n
o
 5.565, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Representação. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Prefeito. Candidato a reeleição. Placas. Divulgação. Obras e serviços da municipalidade. 

Veiculação. Momento anterior. Período vedado. Infração. Não-configuração. 1. Não procede a alegação de perda de objeto de recurso ao 

fundamento de que, em sede de representação, somente poderia ser decretada a cassação do registro caso a decisão condenatória fosse proferida 

até a proclamação dos eleitos, na medida em que o art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 possui expressa previsão de cassação tanto do registro como do 

diploma, nos termos do respectivo § 5
o
 desse dispositivo, não se aplicando o que decidido pela Casa no Acórdão n

o
 4.548 [...]” 

(Ac. n
o
 24.722, de 9.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Reconhecimento de abuso do poder político. Recurso prejudicado com relação à declaração de inelegibilidade. Cominação de multa prevista 

no art. 73, § 4
o
, da Lei n

o
 9.504/97. Impossibilidade. Ausência de comprovação de responsabilidade do prefeito. 1. Recurso prejudicado com 

relação ao reconhecimento do abuso do poder político, porquanto ultrapassado o prazo para declaração de inelegibilidade por três anos, contados 

da eleição para chefe do Poder Executivo Municipal. 2. [...]” 

(Ac. n
o
 3.710, de 23.3.2004, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“Agravo regimental. Representação. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Campanha eleitoral de 1998. Acórdão do TRE que declarou a 

inelegibilidade do representado por três anos contados da data das eleições de 1998. Transcorridos mais de três anos da eleição de 1998, resta 

prejudicado o recurso em face da perda de objeto da representação. Agravo improvido.” NE: Pedido de aplicação do art. 110 do Código Penal, 

que prevê a ocorrência de prescrição, rejeitado “[...] Por não possuir a sanção de inelegibilidade natureza penal, incabível a pretendida analogia. 

[...]” 

(Ac. n
o
 531, de 25.2.2003, rel. Min. Ellen Gracie.) 

 

Procedimento 
 

"Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Eleições 2014. Governador. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade 

institucional. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Configuração. Multa. Desprovimento. (...) 2. A decretação de nulidade de ato processual sob a 

alegação de cerceamento de defesa pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a despeito da adoção do 
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rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22 da LC nº 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante 

para o deslinde da controvérsia a produção de outras provas. (... )" 

(Ac. de 26.2.2015 no AgR-REspe nº 142269, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

 

“Eleições 2014. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, incisos I, II e III, da Lei nº 9.504/1997. Não configuração. Cumulação. Propaganda 

antecipada. Comparação entre governos. Prévio conhecimento. Beneficiário. Procedência parcial. 1. Na análise das condutas vedadas, necessária 

a avaliação criteriosa com absoluta observância do princípio da razoabilidade, que deve nortear a boa aplicação da lei. 2. A realização de 

entrevista coletiva do Chefe da Casa Civil no Palácio do Planalto, sede do governo federal e domicílio profissional do representado, não 

configura desrespeito ao art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que os atos praticados foram condizentes aos deveres do cargo que 

ocupa. 3. Não se podem considerar os atos do agente público ilícitos simplesmente porque praticados em período eleitoral, principalmente se não 

se turbou a normalidade das eleições. 4. Para a configuração de afronta ao art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, imperiosa a presença do 

„exceder‟ previsto no inciso em questão referente a possível desvio de finalidade. 5. A convocação de cadeia de rádio e televisão é matéria 

disciplinada pelo Decreto nº 52.795/1963, que permite, segundo juízo discricionário das autoridades referidas no Decreto, a convocação de 

cadeia de rádio e televisão, „na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da Administração‟ para a divulgação de 

„assuntos de relevante importância‟. 6. Para a configuração da conduta vedada indicada no inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, não se pode 

presumir a responsabilidade do agente público. 7. Configuram propaganda eleitoral extemporânea os temas da entrevista que desbordam do 

motivo da convocação e se mostram de nítido caráter eleitoreiro. 8. A comparação entre o atual Governo Federal e o anterior, é inadmissível 

quando extrapola os limites da discussão de temas de interesse político-comunitário, sob pena de se configurar propaganda subliminar. 9. Para 

aplicação da penalidade prevista no § 3º do art. 36 da Lei no 9.504/1997, há que ser comprovado o prévio conhecimento do beneficiário. 

Precedentes. Representação parcialmente procedente. NE: „[...] o caso é de representação que corre pelo rito do artigo 22 da Lei Complementar nº 

64/1990. O rito consiste em ouvir o relatório, a sustentação oral e depois o voto”.  VER FLS. 9 

(Ac. de 1º.8.2014 na Rp nº 59080, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.) 

 

“[...] Prestação jurisdicional - Completude. A ausência do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional não se confunde com decisão contrária aos 

interesses.” 

(Ac. de 13.3.2014 no REspe nº 36045, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...] 2. Representação. Abuso de poder. Condutas vedadas (art. 73, I e IV, da Lei nº 9.504/97). Representação fundada nos arts. 22 da Lei 

Complementar nº 64/90 e 96 da Lei nº 9.504/97. Pedidos simultâneos de declaração de inelegibilidade (Art. 22, XIV, da LC nº 64/90) e cassação 

de diploma ou registro (art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97). Sentença pela improcedência. Decisão do TRE que apreciou recurso somente com base 
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no art. 22 da LC nº 64/90. Possibilidade de apreciação de ambos os pedidos na ação que seguiu o rito do art. 22 da LC nº 64/90. Ainda que 

adotado o rito previsto no art. 22 da LC nº 64/90, o TRE pode aplicar a cassação de diploma estabelecida no art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97, por 

infração a este artigo da Lei das Eleições. Não há prejuízo à defesa. [...]” 

(Ac. de 4.9.2008 no AgRgREspe nº 25.454, rel. Min. Joaquim Barbosa.) 

  

“[...] 5. Quanto à alegação de supressão de instância, tendo em vista a apuração de conduta vedada (art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97) em sede de 

recurso contra expedição de diploma, verifica-se que os ora recorrentes, na oportunidade da primeira manifestação nos autos, nada argüiram em 

consideração ao tema, tampouco apontaram o prejuízo daí resultante. Incidência, in casu, dos arts. 245 e 249, § 1
o
, do Código de Processo Civil. 

O dissídio jurisprudencial (AgRg no REspe n
o
 21.521/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 3.2.2006) reputa necessária a observância do rito 

 procedimental previsto no art. 96 da Lei n
o
 9.504/97 para a apuração das condutas vedadas pelo art. 73 da citada lei. Todavia, no caso sub 

examine inexistiu prejuízo para os ora recorrentes, pois, conforme se infere do despacho de recebimento do recurso contra expedição de diploma 

(fl. 2 do Anexo 1), adotou-se o procedimento previsto no art. 258 do Código Eleitoral, mais benéfico para a defesa do que aquele disposto no art. 

96 da Lei n
o
 9.504/97, haja vista a concessão de prazo mais dilatado para recurso. Os ora recorrentes não argüiram a impropriedade do 

procedimento adotado, tampouco apontaram o prejuízo dele decorrente. No caso concreto, tem prevalência o preceito segundo o qual não se 

declara nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, conforme determina o art. 219 do Código Eleitoral. 8. O recurso 

contra expedição de diploma em apreço consubstancia substrato fático extraído de três ações de investigação judicial eleitoral, imputando aos ora 

recorrentes o suposto abuso de poder econômico, político e de autoridade, utilização indevida da máquina administrativa, captação ilícita de 

sufrágio e prática de conduta vedada aos agentes públicos.Correto o procedimento adotado conforme se  depreende do voto do Min. Carlos 

Eduardo Caputo Bastos no RCEd n
o
 608, de relatoria do Min. Barros Monteiro, DJ de 24.9.2004: „não se valendo a parte interessada, ou o 

Ministério Público, do uso do instrumento legal adequado (representação, de que trata o art. 96 da Lei n
o
 9.504/97), o fato ou a conduta tida por 

ilícita só poderá ser objeto de enquadramento e capitulação legal no recurso contra expedição de diploma ou na investigação judicial, na 

modalidade de abuso do poder político ou de autoridade, na forma do referido inciso IV do art. 262, c.c. o art. 237 do Código Eleitoral e art. 22 

da Lei Complementar no 64/90. [...]” 

(Ac. de 19.6.2007 no REspe n
o
 28.158, rel. Min. José Delgado.) 

  

“Recurso especial. Conduta vedada. Publicidade institucional em período vedado. Configuração. [...] 4. No processo eleitoral brasileiro não se 

declara nulidade de determinado ato sem a demonstração do efetivo prejuízo, suportado pela parte. Não basta a ocorrência de mera irregularidade 

formal do ato, pois necessário se faz demonstrar o dano efetivamente sofrido. Precedentes. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “[...] não é de se 

acolher a alegação de afronta ao devido processo legal, em decorrência de adoção de procedimento híbrido, ora baseado na Lei n
o
 9.504/97, ora 

no art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90.” 
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(Ac. de 31.5.2007 no REspe n
o
 25.745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

“[...] Pleito municipal. Concessão de benefícios a servidores públicos estaduais. Proximidade da eleição. Favorecimento a candidato a prefeito. 

Abuso do poder político. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 22 da LC n
o
 64/90. Procedência. Inelegibilidade. Conduta vedada. Art. 73 

da Lei n
o
 9.504/97. Multa. [...]” NE: Alegação de impropriedade do rito da investigação judicial para a aplicação da multa prevista no art. 73 da 

Lei n
o
9.504/97. Trecho do voto do relator: “[...] não constitui causa de nulidade a apuração de conduta vedada pelo art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 em 

investigação judicial que também estiver examinando a ocorrência de abuso do poder. Isso porque o juiz eleitoral de 1
o
 grau é competente para 

apreciar ambas as alegações e, ainda, porque o rito do art. 22 da LC n
o
 64/90 é mais benéfico do que o previsto no art. 96 da Lei n

o
 9.504/97, não 

havendo prejuízo para as partes.” 

(Ac. de 27.2.2007 nos EDclREspe n
o
 26.054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Recurso especial. Pleito municipal. Concessão de benefícios a servidores públicos estaduais. Proximidade da eleição. Favorecimento a 

candidato a prefeito. Abuso do poder político. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 22 da LC n
o
 64/90. Procedência. Inelegibilidade. 

Conduta vedada. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Multa. [...] IV – Inexistência de nulidade da decisão proferida em investigação judicial que apure, 

em eleições municipais, abuso do poder e contrariedade a dispositivos da Lei Eleitoral, por ser o juiz eleitoral competente para ambas as ações e 

por ser o rito do art. 22 da LC n
o
 64/90 mais benéfico para as partes que o procedimento previsto no art. 96 da Lei n

o
 9.504/97. [...]” NE: “[...] em 

eleições municipais, não constitui causa de nulidade a apuração de conduta vedada pelo art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 em investigação judicial que 

também estiver examinando a ocorrência de abuso de poder.” 

(Ac. de 8.8.2006 no REspe n
o
 26.054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“Punição devido à prática de condutas vedadas pelo art. 73 da Lei n
o
 9.504/ 97 em sede de recurso contra a expedição de diploma. 

Impossibilidade. Necessidade de observância do rito previsto no art. 96 da Lei n
o
 9.504/97. Hipótese em que, na inicial do recurso contra a 

expedição de diploma, não se pedia a condenação com fundamento no art. 73, § 4
o
, da Lei n

o
 9.504/97. Decisão do TRE ultra petita. Agravo 

regimental desprovido.” 

(Ac. n
o
 21.521, de 29.11.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Representação. Art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. Rito. A teor do disposto no art. 96 da Lei n

o
 9.504/97, somente é afastado o rito nela previsto quando 

houver disposição expressa a respeito, como ocorre quanto à conduta glosada no art. 41-A. Tratando-se de representação enquadrável no art. 73, 

observa-se o rito sumário. Precedentes: Res.-TSE n
o
 21.166/2002; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n

o
 3.363/SP e Agravo de 
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Instrumento n
o
3.037/SP, relatados, respectivamente, pelos Ministros Carlos Velloso e Luiz Carlos Madeira e publicados no Diário da Justiça de 

15 de agosto de 2003 e 16 de agosto de 2002.” 

(Ac. n
o
 401, de 24.11.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“Recurso especial. Representação. Conduta vedada aos agentes públicos (art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97). Cerceamento de defesa. Não 

caracterizado. Art. 96 da Lei das Eleições. Constitucionalidade. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. [...] A celeridade do rito processual 

do art. 96 da Lei n
o
 9.504/97 não viola a garantia da ampla defesa. [...]” 

(Ac. n
o
 24.940, de 8.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Representação. Uso da máquina. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Rito. O rito a ser observado, no caso de representação a envolver o art. 77 da 

Lei n
o
 9.504/97, é o do art. 96 da citada lei, descabendo considerar o disposto na Lei Complementar n

o
 64/90. [...]” 

(Ac. n
o
 24.877, de 1

o
.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio; Ac. n

o
 25.016, de 22.2.2005, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Recurso especial. Agravo regimental. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder e conduta vedada (art. 73, I e III, da Lei n
o
 9.504/ 

97). Cerceamento de defesa. Inobservância do devido processo legal. Ocorrência. Proposta a ação de investigação judicial eleitoral, deve ser 

observado o rito previsto no art. 22 da LC n
o
 64/90. [...]” 

(Ac. n
o
 25.147, de 30.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Abuso do poder político e de autoridade (arts. 74 da Lei n
o
 9.504/97 e 37, § 1

o
, da Constituição Federal). A ação de investigação judicial 

eleitoral, por abuso do poder político, não sofre a limitação temporal da conduta vedada. [...]” NE: “Este Tribunal Superior Eleitoral firmou 

entendimento de que a promoção pessoal do governante, em publicidade institucional da administração (CF, art. 37, § 1
o
), é passível de apuração 

na investigação judicial, como no caso dos autos, ou na representação por conduta vedada [...]” 

(Ac. n
o
 25.101, de 9.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Medida cautelar. Agravo regimental. Ação de investigação judicial eleitoral. Cassação. Diploma. Conduta. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. 

Procedimento. Lei Complementar n
o
 64/90. Alteração. Rito. Ocasião. Sentença. Adoção. Prazo. Lei n

o
 9.504/97. Objetivo. Recurso. Sentença. 

Indeferimento. Mandado de segurança. Ausência. Circunstância. Configuração. Prejuízo irreparável. Conveniência. Evitar. Alternância. 

Administração. Agravo desprovido” 

(Ac. n
o
 1.635, de 17.5.2005, rel. Min. Caputo Bastos.) 
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“[...] Nega-se provimento a agravo regimental que não afasta os fundamentos da decisão impugnada.” NE: “Não se verifica o cerceamento de 

defesa, tendo em vista a aplicação do rito do art. 22 da LC n
o
 64/90, mais amplo do que aquele previsto para as representações no art. 96 da Lei 

n
o
 9.504/97 [...]”. A representação objetivava apurar condutas vedadas a agentes públicos e abuso de poder. 

(Ac. n
o
 5.257, de 16.12.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“Recurso especial. Agravo de instrumento. Seguimento negado. Agravo regimental. Art. 73, VI, b, da Lei n
o
9.504/97. Autorização e veiculação 

de propaganda institucional. Art. 74 da Lei n
o
 9.504/97. Desrespeito ao princípio da impessoalidade. Basta a veiculação de propaganda 

institucional nos três meses anteriores ao pleito para que se configure a conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97, independentemente 

de a autorização ter sido concedida ou não nesse período. Precedentes. O desrespeito ao princípio da impessoalidade, na propaganda 

institucional, no período de três meses anteriores ao pleito, com reflexos na disputa, configura o abuso e a violação ao art. 74 da Lei n
o
 9.504/97. 

[...]” NE: A promoção pessoal do governante na publicidade institucional do governo é passível de apuração na investigação judicial ou na 

representação por conduta vedada, seguindo o rito do art. 22 da LC n
o
 64/90. 

(Ac. n
o
 5.304, de 25.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Investigação judicial. Rito. Lei de Inelegibilidade. Adoção. Possibilidade. Abuso do poder econômico. Conduta vedada. 

Comprovação. Sanções. Inelegibilidade. Cassação de diploma. Prefeito e vice-prefeito. Decisão. Embargos de declaração. Contradição. Omissão. 

Inexistência. [...] 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme quanto à possibilidade de aplicação da pena de cassação do diploma, a que 

se refere o art. 73 da Lei das Eleições, ainda que adotado o rito estabelecido na Lei Complementar n
o
 64/90. Nesse sentido: Acórdão n

o
 20.353. 

[...]” 

(Ac. n
o
 21.316, de 18.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] IV – Igualmente, é certo que a representação fundada em violação ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 segue o rito previsto no art. 96 do mesmo 

diploma legal (REspe n
o
 20.353/RS, rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 8.8.2003, agravos de instrumento n

os
 3.363/SP, rel. Min. Carlos 

Velloso, DJ de 15.8.2003 e 3.037/SP, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 16.8.2002, Res.-TSE n
o
 21.166/SP, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, DJ de 6.9.2002). Não ocorre daí afronta ao art. 5
o
, LV, da CF, em face de o rito adotado ser aquele expressamente previsto em lei.” 

(Ac. n
o
 24.739, de 28.10.2004, rel. Min. Peçanha Martins;no mesmo sentido da primeira parte da ementa o Ac. n

o
 5.457, de 1

o
.3.2005, rel. Min. 

Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Representação. Prefeito. Alegação de inauguração de obra pública em período vedado. Inadmissibilidade. Cassação registro. Ausência. 

Condição de candidato à reeleição. Parágrafo único do art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. [...]” NE: O relator entende, em tese, que “[...] a prática de 
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conduta vedada anteriormente ao registro deve ser apurada em sede de ação de impugnação de registro de candidatura [...]”. Entretanto, o 

Ministro Luiz Carlos Madeira faz a seguinte ressalva em seu voto: “[...] acompanho o voto do eminente relator, observando que a representação 

por violação ao art. 77 da Lei n
o
 9.504/97 se processa de acordo com art. 96 dessa lei e não os processos do registro de candidatura. As 

impugnações ao registro das candidaturas regem-se pelas normas da Lei Complementar n
o
 64/90.” 

(Ac. n
o
 22.059, de 9.9.2004, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“A ação de impugnação de mandato eletivo, prevista no art. 14, § 10, Constituição Federal, não se destina a apurar as hipóteses previstas no art. 

73 da Lei Eleitoral. [...]” NE: “[...] a ação de impugnação de mandato eletivo destina-se a apurar casos de abuso de poder econômico, corrupção 

ou fraude, nos termos do art. 14, § 10, CF. A eventual prática de conduta vedada pelo art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 deve ser apurada por meio da 

representação prevista no art. 96 do mesmo diploma legal. [...]” 

(Ac. n
o
 4.311, de 12.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Recurso especial. Eleição 2000. Representação. Conduta vedada. Propaganda institucional (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Quebra do 

princípio da impessoalidade (art. 74 da Lei n
o
 9.504/97, c.c. o art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal). Competência da Justiça Eleitoral [...]”. NE: 

“[...] Quanto à violação ao art. 74 da Lei n
o
9.504/97, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que a promoção pessoal do 

governante em publicidade institucional da administração (CF art. 37, § 1
o
) é passível de apuração na investigação judicial ou na representação 

por conduta vedada. [...]” 

(Ac. n
o
 21.380, de 29.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso contra expedição de diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Prefeito. Abuso de poder político. Inauguração de escola municipal. 

Conduta. Candidato. Participação. Objeto. Representação. Art. 77 da Lei n
o
9.504/97. [...] 2. A prática de uma das condutas vedadas pela Lei 

n
o
 9.504/97, mesmo que já tenha sido objeto de representação, pode vir a ser apurada em investigação judicial e ensejar a aplicação do disposto 

no art. 22 da LC n
o
 64/90, desde que seja demonstrada potencialidade de a prática influir na disputa eleitoral. 3. Reexame de matéria fática em 

recurso especial. Impossibilidade. Agravo de instrumento improvido.” 

(Ac. n
o
 4.511, de 23.3.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Agravo regimental. Provimento. Recurso especial. Art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97. Serviço de cunho social custeado pela Prefeitura Municipal, 

posto à disposição dos cidadãos. Ampla divulgação. Ocorrência da prática vedada, a despeito de seu caráter meramente potencial. 

Responsabilidade dos candidatos, pela distribuição dos impressos, defluente da prova do cabal conhecimento dos fatos. Art. 22, XV, da LC 

n
o
 64/90. A adoção do rito desse artigo não impede o TRE de aplicar a cassação do diploma, prevista no art. 73, § 5

o
, da Lei n

o
 9.504/97, bem 
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como não causa prejuízo à defesa. Art. 14, § 9
o
, da CF/88. Não implica nova hipótese de inelegibilidade prever-se a pena de cassação do diploma 

no referido art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. [...] Ainda que adotado o rito previsto no art. 22 da LC n

o
 64/90, não está o regional impedido de 

aplicar a cassação do diploma estabelecida no art. 73, § 5
o
, da Lei n

o
 9.504/97. Precedentes. Também não há falar que isso importe em prejuízo à 

defesa. [...]” 

(Ac. n
o
 20.353, de 17.6.2003, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Interposição de ação de investigação judicial. Fatos imputados à parte e fundamentação com base 

no art. 73, I e III, da Lei n
o
 9.504/97. Limite do pedido. Ratio petendisubstancial. 1. Os limites do pedido são demarcados pela ratio 

petendi substancial, segundo os fatos imputados à parte. 2. Descrita na representação conduta vedada a agente público (art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97), deve ser observado o rito do art. 96 da Lei n

o
 9.504/97. Agravo regimental improvido.” 

(Ac. n
o
 3.363, de 10.6.2003, rel. Min. Carlos Velloso.) 

  

“[...] Representação com base nos arts. 41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97. [...] Havendo representação por violação aos arts. 41-A e 73 da Lei 

n
o
 9.504/97, o processo poderá obedecer ao rito do art. 22 da LC n

o
 64/90. Não-ocorrência de prejuízo. Código Eleitoral, art. 219. [...]” 

(Ac. de 10.4.2003 no AgRgMC n
o
 1.264, rel. Min. Luiz Carlos Madeira;no mesmo sentido o Ac. de 12.12.2002 na MC n

o
 1.252e o Ac. de 

17.6.2003 no REspe n
o
 21.120, do mesmo relator.) 

  

“Recurso especial. Admissão e dispensa de servidores temporários. Conduta vedada. Art. 73, V, da Lei n
o
9.504/97. Dificultar ou impedir o 

exercício funcional. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Atos que podem também configurar abuso do poder político a 

ser apurado por meio de investigação judicial, na forma do art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Recursos especiais não conhecidos.” 

(Ac. n
o
 21.167, de 8.4.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Direito Eleitoral. Investigação judicial e representações por descumprimento da Lei Eleitoral. Competência e processamento. I – O 

processamento e o relatório de representação ajuizada com fundamento no art. 41-A da Lei n
o
 9.504/97 são da competência dos juízes auxiliares, 

por força do disposto no § 3
o
 do art. 96 da referida lei, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n

o
 64/90, sem que 

importe, pois, em deslocamento da competência para o corregedor. II – O processamento de representação por descumprimento da Lei Eleitoral, 

como assinalado no item anterior, é da competência dos juízes auxiliares, observado o rito sumaríssimo previsto no citado art. 96, exceção feita 

aos processos que visem apurar captação de sufrágio, em face da disposição final do seu art. 41-A, hipótese que deverá ensejar desmembramento 

do feito, de forma a possibilitar que as infrações a este artigo se processem conforme o rito da Lei Complementar n
o
 64/90, art. 22, e as que se 

referem ao art. 73 daquela lei se processem nos termos do seu art. 96. III – Em se tratando de representação que tenha por fundamentos os arts. 
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41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97 e 22 da Lei Complementar n

o
64/90, o procedimento deverá observar as regras discriminadas nos itens anteriores, 

com a ressalva de que as infrações à referida lei complementar devem ser apuradas conforme os seus termos, pelos corregedores eleitorais.” 

(Res. n
o
 21.166, de 1

o
.8.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.) 

  

“[...] Condutas vedadas (Lei das Eleições). Havendo pretensão punitiva pela prática de atos ilícitos previstos na Lei n
o
 9.504/97 – art. 73, I – 

correto seja adotado o rito do seu art. 96. Recurso não conhecido.” 

(Ac. n
o
 3.037, de 18.6.2002, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Alegação de que a obra foi feita com finalidade social e em decorrência de programa municipal. Afirmação repelida pela Corte Regional e que 

não poderia ser infirmada sem o revolvimento do quadro fático. Recurso não conhecido. Conduta vedada – art. 73, I e II, da Lei n
o
 9.504/97. 

Asfaltamento de área para realização de comício. Representação julgada após a eleição. Possibilidade de cassação de diploma – § 5
o
 do art. 73 da 

mesma lei. Recurso de Ministério Público conhecido e provido.” NE: O representante pediu a adoção do procedimento previsto no art. 22 da LC 

n
o
 64/90 e a aplicação das sanções previstas nos §§ 4

o
 e 5

o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504. O juiz eleitoral condenou o representado à inelegibilidade 

por três anos, à cassação dos diplomas e ao pagamento de multa. O TRE manteve apenas a multa. O TSE restabeleceu a cassação dos diplomas, 

entendendo ser possível essa condenação em sede da representação prevista no art. 96 da Lei n
o
 9.504, bem como não haver nulidade por ter sido 

adotado o procedimento do art. 22 da LC n
o
 64/90, que é mais benéfico à defesa. 

(Ac. n
o
 19.417, de 23.8.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. Uso de veículo. Polícia Militar. Caráter eventual. Conduta atípica. Cassação de registro. 

Representação. Art. 96 da Lei n
o
 9.504/97. Possibilidade. 1. A melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei n

o
 9.504/97 é aquela no sentido 

de que a cessão ou o uso de bens públicos móveis e imóveis em benefício de candidato ou partido ocorra de forma evidente e intencional. 2. A 

aplicação da penalidade de cassação de registro de candidatura pode decorrer de violação ao art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, apurada mediante 

representação prevista no art. 96 da mesma lei.” 

(Ac. n
o
 18.900, de 10.5.2001, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] Representação por abuso de poder. Propaganda institucional. Arts. 73, VI, b, e 74 da Lei n
o
 9.504/97. Art. 37, § 1

o
, da CF. I – O que o art. 

73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97, veda é a autorização de propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito. O dispositivo não retroage 

para alcançar atos praticados antes destes três meses. II – A violação ao art. 37, § 1
o
, c.c. o art. 74 da Lei n

o
 9.504/97, pela quebra do princípio da 

impessoalidade, possui contornos administrativos. Deve ser apurada em procedimento próprio, previsto na Lei n
o
8.429/92. Verificada a 
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ocorrência da quebra deste princípio administrativo, é que se poderá apurar seus reflexos na disputa eleitoral. III – O art. 74 se aplica somente aos 

atos de promoção pessoal na publicidade oficial praticados em campanha eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 2.768, de 10.4.2001, rel. Min. Nelson Jobim.) 

  

“Recurso especial. Investigação judicial. Lei Complementar n
o
 64/90. Uso indevido do poder de autoridade. Potencialidade da conduta vedada e 

conseqüente repercussão no pleito. Nulidade do processo por cerceamento de defesa. Inexistência. I – Preliminares: 1. Nulidade do processo em 

razão do indeferimento do pedido de dilação do prazo para apresentação das razões finais. Matéria preclusa, por não haver interposição de 

recurso em tempo hábil contra a decisão. 2. Juntada do relatório do corregedor antes da inclusão do processo em pauta. Observância do disposto 

no art. 22, incisos XI e XIII, da LC n
o
 64/90, para possibilitar ao procurador regional eleitoral emissão de parecer a respeito do tema. Ausência de 

prejuízo à defesa. Nulidade. Não-ocorrência. 3. Rejeição dos embargos de declaração, por serem inexistentes os vícios apontados. Pressupostos 

de conhecimento observados. Nulidade. Alegação insubsistente. II – Investigação judicial. Uso indevido do poder de autoridade. Potencialidade 

da prática da conduta vedada e conseqüente repercussão no pleito. Decisão em harmonia com conjunto probatório. Recurso desprovido.” NE: O 

objeto da investigação foi a utilização de empresa pública municipal e dos serviços de servidor estadual, em benefício de campanha eleitoral. “A 

representação foi oferecida pelo Ministério Público, tendo em vista o descumprimento das disposições normativas insertas no art. 73, I e III, da 

Lei n
o
 9.504/97, que prevê expressamente, no art. 96 e seguintes, o rito processual para a apuração da infração, bem como a penalidade a ser 

imposta, consignada no § 4
o
 do mencionado art. 73. Todavia, o representante requereu, na inicial, a observância dos procedimentos e das sanções 

previstas na LC n
o
 64/90, no que foi atendido pela instância ordinária, com a anuência do recorrente, que em nenhum momento processual argüiu 

a matéria. Assim, embora questionáveis o rito procedimental sugerido e a sanção aplicada, a matéria não foi suscitada, nem mesmo nas razões do 

recurso especial interposto, restando absolutamente preclusa. Ademais, a Lei n
o
 9.840/99, conferindo nova redação ao § 5

o
 do art. 73 da Lei 

n
o
 9.504/97, impõe a pena de cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado pelas práticas ilícitas previstas nos incisos I e III do 

art. 73, o que é o caso dos autos.” 

(Ac. n
o
 16.003, de 1

o
.8.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) 

  

“Recurso ordinário. Propaganda institucional. Distribuição de revista comemorativa do décimo aniversário do Estado de Tocantins com foto e 

texto elogioso ao então governador. Representação por abuso do poder e propaganda eleitoral antecipada. Não-caracterização. Arts. 36, § 3
o
, e 74 

da Lei n
o
 9.504/97 e 22 da LC n

o
 64/90. Alegação de promoção pessoal com ofensa ao art. 37, § 1

o
, da Constituição Federal. A quebra do 

princípio da impessoalidade deve ser apurada nos moldes do previsto na Lei n
o
 8.429/92. Propaganda realizada em conformidade com o 

estabelecido no art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97. Recurso a que se negou provimento.” 

(Ac. n
o
 358, de 1

o
.6.2000, rel. Min. Eduardo Alckmin.) 
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“Investigação judicial. Eleições estaduais. Consoante o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, cabível o recurso ordinário. Rejeitadas as 

preliminares de inépcia da inicial, nulidade do processo e intempestividade da representação. Abuso de poder político. Hipótese em que não se 

verificou o uso promocional de serviços de caráter social em benefício de candidato, porque apreendido, no local de instalação das obras, o 

material de propaganda.” NE: “O uso promocional de bens ou serviços, tendentes a afetar a igualdade entre candidatos, na propaganda eleitoral, 

conduz à aplicação da penalidade prevista no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97. A mesma conduta pode ensejar, também, a imposição de sanção prevista 

na Lei de Inelegibilidade, na medida em que venha a distorcer a manifestação popular, influindo no resultado do pleito. Daí a possibilidade da 

deflagração de duas representações pelos mesmos fatos, sem que isso implique inépcia de qualquer delas.” O fato: requerimento de deputado 

estadual ao secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado visando a execução de obras consistentes na perfuração de poços 

artesianos para fornecimento de água potável em alguns bairros do município. Na data da instalação dos poços, foi apreendido carro de som 

juntamente com uma fita cassete contendo propaganda, cuja veiculação não ficou provada, situando a questão, portanto, no campo dos atos 

preparatórios. 

(Ac. n
o
 16.238, de 23.5.2000, rel. Min. Garcia Vieira.) 

  

“Recurso. Conhecimento como ordinário. Investigação judicial de competência originária de Tribunal Regional Eleitoral. Sanção pecuniária (Lei 

n
o
 9.504/97, art. 73, § 4

o
). Possibilidade de sua convivência com o art. 22, I a XV, da LC n

o
 64/90. Negado provimento.” NE: Distribuição de 

material de construção de casas populares feita por candidatos, secretário de estado e prefeito. Recurso de um dos candidatos alegando já ter sido 

alvo de representação com base no art. 73, IV, da Lei n
o
 9.504/97, pelos mesmos fatos. 

(Ac. n
o
 16.120, de 14.12.99, rel. Min. Costa Porto.) 

  

“Recurso especial. Representação. Abuso de autoridade. Inelegibilidade (art. 22, XIV, da LC n
o
 64/90). Somente a partir da vigência da Lei 

n
o
 9.504, de 30 de setembro de 1997, é que as transgressões ao § 1

o
, do art. 37 da Constituição, praticadas durante a campanha eleitoral, passaram 

a configurar abuso de autoridade a ser apurado e punido pela Justiça Eleitoral. Não-conhecimento.” 

(Ac. n
o
 15.297, de 1

o
.10.98, rel. Min. Costa Porto.) 

 

Prova 
 

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Cargo. Prefeito e vice-prefeito. abuso do poder político. fundamentos. conduta vedada (art. 73, I, IV 

e V, da Lei das eleições). [...] testemunhas contraditadas. possibilidade de acolhimento dos depoimentos. valoração da integridade dos fatos. art. 

405, § 4º, do código de processo civil. fundamentos não infirmados. decisão mantida por seus próprios fundamentos. desprovimento [...] 2. A 

inversão do julgado quanto à ausência de comprovação de benefício decorrente da prática de conduta vedada implicaria necessariamente nova 
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incursão no conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do apelo extremo eleitoral, ex vi dos Enunciados das Súmulas 

nos 279/STF e 7/STJ. 3. O acolhimento do depoimento de testemunhas contraditadas se revela possível quando o julgador valora a sua 

legitimidade ante as peças probatórias dos autos, por inteligência do art. 405, § 4º, do Código de Processo Civil [...]”. 

(Ac. de 30.4.2015 no AgR-AI nº 54533, rel. Min. Luiz Fux.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. 1. Nos termos do art. 22, XIV, da LC n° 64/90, a condenação do candidato pela prática de abuso de 

poder prescinde da demonstração de sua responsabilidade ou anuência em relação à conduta abusiva, sendo suficiente a comprovação de que ele 

tenha auferido benefícios em razão da prática do ilícito. Precedentes.  2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, de que há provas 

suficientes nos autos que demonstram o benefício eleitoral auferido pela agravante e a gravidade da conduta ilícita, demandaria o reexame de 

provas, vedado em sede de recurso especial (Súmulas 7/STJ e 279/STF) [...]” 

(Ac. de 18.9.2014 no AgR-AI nº 31540, rel. Min. Henrique Neves.) 

  

“Eleições 2012. [...]. Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Abuso de poder econômico, político/autoridade e conduta vedada a agente 

público. Prefeito. Inquérito civil público. Prova ilícita. Art. 105-a da Lei nº 9.504/97. Demais provas. Ilicitude por derivação. [...] 1. O art. 105-A 

da Lei nº 9.504/97 estabelece que, para a instrução de ações eleitorais, o Ministério Público não pode lançar mão, exclusivamente, de meios 

probantes obtidos no bojo de inquérito civil público. 2.  Ilícitas as provas obtidas no inquérito civil público e sendo essas o alicerce inicial para 

ambas as AIJEs, inarredável o reconhecimento da ilicitude por derivação quanto aos demais meios probantes, ante a aplicação da Teoria dos 

Frutos da Árvore Envenenada. [...]” 

(Ac. de 28.8.2014 no AgR-REspe nº 89842, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

“[...]. Representação. Conduta vedada. Eleição 2010. Lei nº 9.504/97, arts. 73, I, II e III, e 74. Abuso do poder político. Inquérito civil público. 

Nulidade da prova. [...] 3. Conforme decidido por esta Corte no julgamento do RO nº 4746-42/AM, o Ministério Público Eleitoral não pode se 

valer do inquérito civil público no âmbito eleitoral, consoante a limitação imposta pelo art. 105-A da Lei nº 9.504/97. Ressalva do entendimento 

do relator. [...]” 

(Ac. de 27.2.2014 no RO nº 489016, rel. Min. Dias Toffoli;no mesmo sentido oAc de 26.11.2013 no RO nº 474642, rel. Min. Dias Toffoli.) 

 

“[...] Direito de prova. Cerceamento. Não ocorrência. Conduta vedada. Propaganda eleitoral. Assembleia legislativa. Participação. Servidor 

público. Campanha eleitoral. Ausência. Prova. [...] 2. O momento próprio para especificação de provas, inclusive indicação do rol de 

testemunhas, é o ajuizamento da representação, para o autor, e a apresentação da defesa, para o representado. Precedentes. 3. A oitiva de terceiros 

indicados pelas partes constitui faculdade do Juízo Eleitoral, conforme expressamente dispõe o art. 22, VII, da LC nº 64/90. [...]” 
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(Ac. de 7.5.2009 no RO nº 1.478, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] 2. A conduta vedada pela Lei das Eleições, consistente no uso promocional de programa estadual de habitação, foi suficientemente 

demonstrada no aresto regional. Sem falar que o art. 23 da Lei Complementar n
o
64/90 autoriza à Corte formar „sua convicção pela livre 

apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não 

indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral‟. [...]” 

(Ac. de 19. 2.2008 no REspe n
o
 27.998, rel. Min. José Delgado.) 

  

“[...] Notícias extraídas de jornais. Insuficiência, na espécie, para ensejar a apuração de que cuida a Lei das Inelegibilidades. [...] Notícias 

extraídas de jornais e opiniões emitidas por profissionais da imprensa não comprovam que autoridades governamentais estejam praticando atos 

de ofício, com desvio ou abuso de autoridade em benefício de candidato, sendo insuficientes, no caso concreto, para a abertura da investigação 

judicial.” NE: “[...] poderiam caracterizar, em tese, eventual prática de conduta vedada pela Lei n
o
 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 30.11.2006 no AgRgRp n
o
 1.283, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] A produção de prova testemunhal na representação fundada no art. 96 da Lei n
o
 9.504/97 não causa prejuízo às partes, antes amplia o 

exercício do direito de defesa. [...]” 

(Ac. de 29.6.2006 no AgRgAg n
o
 6.960, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“[...] Representação. Uso da máquina. Art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. Fita de vídeo. Degravação. Tratando-se de fita de vídeo, e não apenas de áudio, 

dispensável é a degravação, sendo suficiente a juntada ao processo, ficando viabilizado o acesso ao respectivo conteúdo. [...] Documentos. 

Juntada ao processo. Uma vez aberta oportunidade à parte contrária de manifestar-se relativamente a documentos anexados ao processo, descabe 

cogitar de maltrato ao princípio do contraditório. [...]” 

(Ac. n
o
 24.877, de 1

o
.9.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...] Abuso do poder político e de autoridade (arts. 74 da Lei n
o
 9.504/97 e 37, § 1

o
, da Constituição Federal). [...]” NE: O TRE, na soberana 

valoração das provas, não negou fé ao documento público (certidão emitida pelo chefe do departamento financeiro da Prefeitura), mas formou 

seu convencimento a partir de todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, atribuindo às provas o peso que cada qual possuía. A partir 

de depoimento colhido nos autos, convenceu-se de ter havido repasse pela Prefeitura Municipal por cada página em que fora veiculada a 

propaganda institucional abusiva. 

(Ac. n
o
 25.101, de 9.8.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 
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“[...] 1. Não é admissível a cassação de diploma pelo ilícito do art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, com fundamento em presunção. 2. 

Esta Casa já assentou que, para restar caracterizada a infração do art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, é necessária a comprovação do ato 

de autorização de veiculação de publicidade institucional. 3. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, letra b, da Lei n
o
 9.504/97, somente 

se caracteriza nas hipóteses de publicidade institucional, o que implica necessariamente dispêndio de recursos públicos autorizado por agentes 

públicos. 4. Cabe ao autor da representação o ônus da prova tanto do ato de autorização quanto do fato de a publicidade ser custeada pelo Erário, 

na medida em que se cuida de fatos constitutivos do ilícito eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 5.565, de 21.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos; no mesmo sentido do item 4 da ementa o Ac. n

o
 25.073, de 28.6.2005, rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros; e o Ac. de 14.2.2006 no AgRgREspe n
o
 25.085, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“Medida cautelar. Efeito suspensivo. Recurso especial. Inviabilidade. Caracterizada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

correto o acórdão regional que anulou o feito, observado o princípio previsto no art. 5
o
, LV, da Constituição Federal. Agravo regimental 

desprovido.” NE: “Colaciono trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que determinou a anulação do processo, verbis: „[...] Assim, a 

despeito de ser válida a prova emprestada, a verdade é que, no caso, está caracterizada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, posto que não 

foi conferida oportunidade ao requerido para produzir provas nestes autos, nem tampouco ao próprio autor da representação, o que, na situação 

em tela era indispensável, dado que nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, somente será caso de julgamento antecipado da lide 

quando a matéria for exclusivamente de direito, ou de direito e de fato, não necessitar mais da produção de provas [...]‟. O agravante limita-se a 

afirmar que a prova produzida nos autos é suficiente [...].” A sentença anulada aplicou, com base no art. 73, I, da Lei n
o
9.504/97, pena de multa e 

cassação de registro do candidato a vereador que “teria participado e se beneficiado de reuniões promovidas pelo prefeito com população de 

bairros do município, que ocorreram em prédios públicos”. 

(Ac. n
o
 1.568, de 29.3.2005, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“[...] 4. Fita VHS. Degravação. Se o representante deixa de apresentar, juntamente com a fita, a degravação, não havendo impugnação do 

representado, pode a fita VHS ser reconhecida como prova válida. 5. Não se confundem validade da prova com o seu valor para o deslinde da 

causa. Se a prova não é inválida, considera-se o seu valor probante na decisão de mérito. No incidente de falsidade não caberia pronunciamento 

sobre o conteúdo da prova. 6. Se o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre o incidente de falsidade da prova, não há mais 

questionamento sobre a sua validade. [...] 9. A contrariedade dos votos com a prova é tema para novo julgamento. [...]” 

(Ac. n
o
 21.320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 
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“Eleições 2002. [...] Conduta vedada aos agentes públicos. Uso de programas sociais, em proveito de candidato, na propaganda eleitoral. Recurso 

provido para cassar o diploma de governador. Aplicação de multa. Das decisões dos tribunais regionais cabe recurso ordinário para o Tribunal 

Superior, quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais (CE art. 276, II, a). É vedado aos agentes públicos fazer 

ou permitir o uso promocional de programas sociais custeados pelo poder público.” NE: Quanto a validade da prova do vídeo apresentada com a 

inicial, a exigência da degravação não invalida a prova, inclusive, a exigência da degravação não era prevista nas resoluções das eleições de 

2002. 

(Ac. n
o
 21.320, de 3.8.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Representação. Mensagem eletrônica com conteúdo eleitoral. Veiculação. Intranet de Prefeitura. Conduta vedada. Art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97. 

Caracterização. [...] 4. Não há que se falar em violação do sigilo de correspondência, com ofensa ao art. 5
o
, XII, da Constituição da República, 

quando a mensagem eletrônica veiculada não tem caráter sigiloso, caracterizando verdadeira carta circular. Recurso especial não conhecido.” 

(Ac. n
o
 21.151, de 27.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Realização, em período vedado, de propaganda 

institucional, com violação do art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Apuração de abuso do poder político. Possibilidade. Prova. Exemplar 

de jornal em que foi publicada a propaganda. Mera notícia. Não-caracterização. 2. Recurso ordinário a que se deu provimento.” NE: A prova 

apresentada foi cópia de exemplar de jornal em que foi publicada a propaganda institucional tida por ilegal. 

(Ac. n
o
 661, de 6.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Recurso – Prazo 
 

“Eleições 2006. Candidatura ao Senado Federal. Distrito Federal. Representação visando à cassação de mandato. Preliminar de intempestividade. 

Reconhecida de ofício. Art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97. Apelo interposto antes da alteração do prazo recursal promovida pela Lei nº 

12.034/2009. Aplicação do princípio tempus regit actum. [...] 1. A tempestividade é requisito de admissibilidade cuja aferição também deve ser 

submetida à apreciação do Tribunal de destino, podendo, inclusive, por se tratar de matéria de ordem pública, ser conhecida de ofício em 

qualquer grau de jurisdição, ainda que não tenha sido alegada pelas partes.2. A representação proposta visa apurar a ocorrência de conduta 

vedada, na forma do art. 73 da Lei nº 9.504/97 e, portanto, a análise da tempestividade recursal deverá levar em consideração o que dispõe esse 

diploma legal. 3. De acordo com o disposto no § 8° do art. 96 da Lei nº 9.504/97, é de 24 (vinte e quatro) horas o prazo para a interposição de 

recursos no bojo de representações propostas para a apuração de suposta conduta vedada, ainda que o apelo busque a reforma de julgado relativo 

a eleições estaduais e federais. 4. A despeito de a Lei nº 12.034/2009, ao acrescentar o § 13 ao art. 73 da Lei nº 9.504/97, ter alterado para três 
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dias o prazo recursal, o apelo foi interposto quando ainda não vigia a mencionada modificação legislativa e, por via de consequência, com esteio 

no princípio tempus regit actum, o novo dispositivo legal não alcança situação pretérita. 5. O acórdão dos embargos de declaração foi publicado 

em 11.12.2006 (segunda-feira), mas recurso ordinário foi interposto apenas em 14.12.2006 (quinta-feira), ou seja, quando já ultrapassado o prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas e, por conseguinte, é de ser considerado intempestivo. [...]” 

(Ac. de 20.8.2013 no RO nº 2362, rel. Min. Laurita Vaz.) 

 

“[...] Entendimento do TSE acerca da aplicação do prazo de 24 horas para a oposição de embargos de declaração em sede de representação 

eleitoral (lei nº 9.504/97.) [...] 1 - Esta Corte sedimentou orientação de que é de 24 horas o prazo para oposição de embargos de declaração ao 

acórdão de tribunal regional eleitoral proferido em sede de representação eleitoral fundada na Lei nº 9.504/97, não fazendo distinção em relação à 

eleição municipal ou federal. 2 - O preceito inscrito no artigo 275, § 1º, do Código Eleitoral, que estipula prazo de três dias para oposição dos 

embargos, deve dar lugar à regra específica prevista no artigo 96, § 8º, da Lei n° 9.504/97, relativamente à matéria por ela disciplinada. [...].” 

(Ac. de 16.6.2010 no AgR-REspe nº 35605, rel. Min. Hamilton Carvalhido.) 

 

“[...] Representação. Abuso de poder político ou de autoridade. Conduta vedada a agente político. Intempestividade. Recurso não provido. I - O 

prazo para oposição de embargos contra acórdão regional, em feitos atinentes às eleições estaduais ou federais, que aprecia recurso diante de 

decisão judicial em representação fundada no art. 96 da Lei nº 9.504/97, é de 24 horas, nos termos do § 8º do citado dispositivo (Precedentes 

TSE). II - Os embargos extemporâneos não interrompem o prazo para a interposição do recurso. [...].” 

(Ac. de 11.3.2010 no AgR-AI nº 11264, rel. Min. Ricardo Lewandowski.) 

  

“1. Representação. Conduta vedada. Acórdão regional. Embargos declaratórios. Prazo de 24 horas para oposição. Inteligência do art. 96, § 8
o
, da 

Lei n
o
 9.504/97. Tríduo legal. Não aplicação. Precedente. É de 24 horas o prazo para oposição de embargos declaratórios contra acórdão regional 

que versa sobre representação fundada no art. 96 da Lei n
o
 9.504/97. 2. Interposição de recurso. Prazo fixado em horas. Conversão em dia. 

Possibilidade. Precedentes. Não há óbice para a transmudação do prazo recursal de 24 horas em um dia. 3. Recurso. Especial. Seguimento 

negado. Intempestividade reflexa. Agravo desprovido. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de 

recurso especial.” 

(Ac. de 27.11.2007 no AgRgREspe n
o
 26904, rel. Min. Cezar Peluso.) 

  

“[...] Ação de investigação judicial eleitoral. Conduta vedada. Arts. 73 e 96 da Lei n
o
 9.504/97. Rito. Prazo de 24 horas. Recurso. 

Intempestividade. [...] 2. O prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8
o
, da Lei n

o
 9.504/97, não sofre alteração pelo fato de a representação haver 

sido processada pelo rito do art. 22 da Lei Complementar n
o
64/90. 3. Reconhecida a intempestividade do recurso, não há como se examinar as 
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razões nele deduzidas. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “Anoto que, como assentado pela decisão agravada, o fato de o magistrado de 

primeiro grau ter determinado que a investigação judicial eleitoral fosse processada pelo rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90 

não altera o prazo para interposição de recurso contra a sentença, na medida em que o citado rito, na hipótese, diz respeito apenas à dilação 

probatória, que passa a ser a mais ampla possível.” 

(Ac. de 19.12.2006 no AgRgAg n
o
 7292, rel. Min. Caputo Bastos.) 

  

“Recurso. Prazo. Lei n
o
 9.504/97. Ante o disposto no art. 96, § 8

o
, da Lei n

o
 9.504/97, descabe aplicar a norma geral do Código Eleitoral.” NE: 

Representação proposta com fundamento no art. 77 da Lei n
o
 9.504/97. 

(Ac. n
o
 25450, de 10.11.2005, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

“[...] Representação. Conduta vedada (art. 73, VI, b, da Lei n
o
 9.504/97). Procedente. Intempestividade do recurso para o Tribunal Regional 

Eleitoral. Inobservância do prazo do § 8
o
 do art. 96 da Lei n

o
 9.504/97. Alegação de violação aos arts. 22 da LC n

o
 64/90, 258 do Código 

Eleitoral e 5
o
, LIV e LV, da Constituição Federal. Não-ocorrência. Dissídio jurisprudencial. Não caracterizado. A Lei n

o
 9.504/97 traz em seu art. 

96 o cabimento das representações e reclamações por seu descumprimento. A previsão para interposição de recurso ordinário, contra as decisões 

prolatadas nas representações e reclamações ajuizadas contra o descumprimento da Lei n
o
 9.504/97, está no § 8

o
 do art. 96 da referida lei. O 

prazo do art. 258 do Código Eleitoral só é aplicado quando não houver disposição legal. [...]” 

(Ac. n
o
 24838, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

 

Recurso cabível 
 

"[...] Representação. Conduta vedada. Eleição 2010. Lei nº 9.504/97, art. 73, I e II. Abuso do poder político. Descaracterização. Propaganda 

institucional. [...]. 1. É cabível o recurso ordinário quando a decisão recorrida versar sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições 

federais ou estaduais. Precedentes. [...]" 

(Ac. de 26.11.2013 no REspe nº 504871, rel. Min. Dias Toffoli;no mesmo sentido oAc de 25.8.2011 no REspe n° 93887, rel. Min. Arnaldo 

Versianie oAc de 7.6.2011 no REspe n° 646984, rel. Min. Nancy Andrighi.) 

 

“Recurso especial. Conduta vedada. Art. 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97. [...] 1. É cabível o recurso ordinário, nos termos do art. 121, § 4º, III, 

da Constituição Federal, quando seu julgamento puder resultar na declaração de inelegibilidade ou na perda do diploma ou mandato obtido em 

eleições federais ou estaduais. [...]” 

(Ac. de 24.4.2012 no REspe nº 282675, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 
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“Eleição municipal. Investigação judicial. 1. O apelo cabível contra acórdão regional proferido em investigação judicial atinente às eleições 

municipais é o especial, conforme art. 121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal, afigurando-se cabível o recurso ordinário, a que se refere 

o respectivo inciso III, apenas nas hipóteses de eleições federais ou estaduais. [...].” 

(Ac. de 1º.12.2009 no AgR-RO nº 2.365, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

"[...] Conduta vedada. Art. 73, I e III, §§ 4º e 5º, da lei n° 9.504/97. Prova insuficiente. Potencialidade do ato. Desnecessidade. Juízo de 

proporcionalidade. Pena. Recurso desprovido. 1.   É cabível recurso ordinário quando a decisão recorrida versar matéria que possa ensejar a 

perda do mandato eletivo estadual ou federal, tenha, ou não, sido reconhecida a procedência do pedido. [...]” 

(Ac. de 8.10.2009 no RO nº 2.378, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

"Recurso ordinário. Cabimento. Conduta vedada. Art. 73, I, II E III, da Lei nº 9.504/97. [...] É cabível recurso ordinário quando a decisão 

recorrida versar matéria que possa ensejar a perda do mandato eletivo estadual, tenha ou não sido reconhecida a procedência do pedido.  [...].” 

(Ac. de 7.5.2009 no RO nº 1.516, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Agravos regimentais. Agravo de instrumento. Determinação. Subida. Conversão. Recurso ordinário. Se a representação ataca a expedição de 

diploma, o respectivo acórdão está sujeito a recurso ordinário tenha ou não sido reconhecida a procedência do pedido (CF, art. 121, § 5
o
, III). 

Agravos regimentais desprovidos.” NE: Onde consta a referência “CF, art. 121, § 5º, III”, leia-se CF, art. 121, § 4º, III. 

(Ac. de 19.12.2007 no AgRgAg n
o
 8.668, rel. Min. Ari Pargendler.) 

  

“Agravo regimental no recurso especial (art. 73, I, da Lei n
o
 9.504/97). [...] Recebimento como ordinário. [...] Agravo regimental a que se nega 

provimento.” NE: “Leio o despacho agravado: „Tendo em vista que a matéria versada nos autos se refere a conduta vedada, em que o diploma 

pode ser atingido (CF, art. 121, § 4
o
, IV). Precedentes (RO n

o
 696/TO, Ag n

o
 4.029/AP e REspe n

o
 21.289/PA), recebo os recursos como 

ordinários.‟ [...]” 

(Ac. n
o
 21.508, de 8.9.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Eleições 2002. Recurso especial recebido como recurso ordinário. Preliminares de intempestividade e preclusão afastadas. Conduta vedada aos 

agentes públicos. Uso de programas sociais, em proveito de candidato, na propaganda eleitoral. Recurso provido para cassar o diploma de 

governador. Aplicação de multa. Das decisões dos tribunais regionais cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior, quando versarem sobre 

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=2365&processoClasse=RO&decisaoData=20091201&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=2378&processoClasse=RO&decisaoData=20091008&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=1516&processoClasse=RO&decisaoData=20090507&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=8668&processoClasse=AG&decisaoData=20071219&decisaoNumero=
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=21508&processoClasse=RESPE&decisaoData=20050908&decisaoNumero=21508


expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais (CE art. 276, II, a). [...]” NE: “O e. relator examinou a natureza do recurso, entendendo 

ser cabível o especial, uma vez que o Tribunal Regional não anulou o diploma do recorrido.” 

(Ac. de 3.8.2004 no REspe n
o
 21.320, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Luiz Carlos Madeira;no mesmo sentido o Ac. 

de 7.3.2006 no RO n
o
 873, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“[...] Recebe-se o especial como ordinário, na linha de precedentes do TSE (RO n
o
 696/TO e Ag n

o
 4.029/AP), dada a possibilidade de a ação 

resultar na perda do mandato do recorrido. [...]” NE: Representação com base no art. 73, I a III, da Lei n
o
 9.504/97. “[...] no momento da 

interposição o recurso visava o registro. Com o desenvolvimento do processo, ultrapassada a fase de registro, cuida-se do diploma. [...] 

porquanto, se provido, cassará o diploma e realiza-se aqui o que inscrito no inciso III do § 4
o
 do art. 121 da Constituição. [...]” 

(Ac. n
o
 21.289, de 30.10.2003, rel. Min.Barros Monteiro.) 

  

“Recurso especial. Representação com base nos arts. 41-A e 73 da Lei n
o
 9.504/97. Se a decisão regional, após as eleições ou a proclamação dos 

eleitos, conclui pelo impedimento da diplomação, o recurso cabível é o ordinário (CF, art. 121, inciso III). [...]” 

(Ac. n
o
 21.120, de 17.6.2003, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Recurso ordinário. Investigação judicial eleitoral. Art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Realização, em período vedado, de propaganda 

institucional, com violação do art. 37, § 1
o
, da Constituição da República. Apuração de abuso do poder político. Possibilidade. Prova. Exemplar 

de jornal em que foi publicada a propaganda. Mera notícia. Não-caracterização. 2. Recurso ordinário a que se deu provimento.” NE: “[...] o 

recurso cabível é o ordinário, por versar sobre hipótese em que poderá haver declaração de inelegibilidade. [...]” 

(Ac. n
o
 661, de 6.3.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Servidor público 
 

Cessão ou uso dos seus serviços 
 

“Abuso do poder político. Governador. Vice-governador. Conduta vedada. Servidor público. Poder legislativo. Cessão. Previsão legal. Ausência. 

Restrição de direitos. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Desprovimento. 1. A vedação contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 é 

direcionada aos servidores do Poder Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais poderes, em especial do Poder Legislativo, por se 

tratar de norma restritiva de direitos, a qual demanda, portanto, interpretação estrita. 2. Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei 

das Eleições imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei [...]” 
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(Ac. de 23.8.2016 no AgR-REspe nº 119653, rel. Min. Luciana Lóssio; no mesmo sentido oAc de 26.11.2015 no REspe nº 62630, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura.) 

  

“[...] Conduta vedada. Cessão de servidor do poder legislativo em benefício de campanha eleitoral. 1. Em razão de o art. 73, inciso III, da Lei nº 

9.504/1997 consistir em norma restritiva, ao dispor „ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou 

municipal do Poder Executivo‟, não se justifica, considerando sua finalidade, interpretá-la extensivamente e aplicá-la a servidores de outros 

poderes que não o Executivo [...]”. 

(Ac. de 1.3.2016 no AgR-REspe nº 137472, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Eleições 2012. Recurso especial eleitoral. Representação. Conduta vedada a agente público. Acórdão que declarou a nulidade da sentença por 

ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Citação do servidor cedido. Desnecessidade. Prática de conduta vedada que exige a 

realização dos verbos núcleos do ilícito eleitoral („ceder‟ e „usar‟). Correta exegese do art. 73, III, da lei das eleições. Regularidade do polo 

passivo da representação. Provimento. 1. A conduta vedada encartada no art. 73, III, da Lei das Eleições reclama a cessão de servidor público ou 

empregado da Administração, bem como o uso de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, 

durante o horário de expediente, razão por que o seu âmbito de proteção não alberga o servidor público cedido. 2. No caso sub examine, a) o 

TRE/RS decretou a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, firme no argumento de que o agente público a quem se imputa a 

prática da conduta vedada, enquanto litisconsórcio passivo necessário, não fora citado para ingressar na lide, e decretou a extinção do processo 

com resolução do mérito em razão da decadência.b) Sucede que referida exegese não é a que melhor realiza o telos subjacente à disposição 

normativa, porquanto o agente público, diversamente do que assentado no aresto hostilizado, a quem se imputa a prática da conduta vedada, não 

incorreu em quaisquer dos verbos núcleos do ilícito eleitoral („ceder‟ ou „usar‟), mas, na realidade, era apenas servidor cedido. c) 

Consectariamente, a decretação de nulidade, por suposta a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não se revela escorreita, 

ultimando, bem por isso, a reforma do aresto regional para o julgamento do mérito do recurso eleitoral 3. Recurso especial provido. 

(Ac. de 10.3.2015 no REspe nº 76210, rel. Min. Luiz Fux. ) 

  

“[...] Representação por prática de conduta vedada. Servidor público fora do horário de expediente. Entendimento de acordo com a prova dos 

autos. Incabível interpretação diversa de prova de conteúdo literal claro sem outra prova equivalente capaz de dar suporte à divergência. 

Entendimento do art. 333, I do CPC. Desprovimento. 1. Não há ofensa ao art. 73, III da Lei 9.504/97 se a prova dos autos é clara a delimitar o 

horário de expediente do servidor e os fatos se deram fora desse horário. 2. Suposições ou inferências, ainda que pudessem descaracterizar prova, 

não podem ser tomadas como verdade para imputar ato ilícito se desprovidas de apoio em qualquer outra prova dos autos. 3. A prova do horário 

do expediente, ausente quaisquer outras capazes de lhe sobrepor, é suficiente para afastar a ilicitude do ato [...]” 
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(Ac. de 16.10.2014 no RO nº 3776, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura.) 

  

“Eleições 2012. [...]. Representação. Conduta vedada. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/97. Não configuração. [...] 1. A jurisprudência deste Tribunal 

opera no sentido de que normas restritivas de direitos devem ser interpretadas estritamente. 2. A mera circunstância de os servidores portarem 

adesivos contendo propaganda eleitoral dentro da repartição, durante o horário de expediente, conquanto eticamente reprovável, não se enquadra 

na descrição típica contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, cuja proibição consiste na „cessão de servidor‟ ou na „utilização de seus serviços‟, 

„para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação‟, circunstâncias que não se verificaram no caso. [...]” 

(Ac. de 3.6.2014 no AgR-REspe nº 151188, rel. Min. Luciana Lóssio.) 

  

“[...]. Representação. Eleições 2010. Prefeito. Conduta vedada. Art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97. Cessão de bens e servidores públicos. Não 

configurada. 1. Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra os recorridos sob o argumento de que o primeiro 

representado retirou cavaletes de propaganda eleitoral do candidato adversário de sua esposa, a segunda representada, com o auxílio de 

servidores públicos e de veículo de propriedade do município, configurando-se as condutas vedadas de que tratam o art. 73, I e III, da Lei nº 

9.504/97. 2. Entretanto, as provas demonstram que a ordem para a remoção da propaganda eleitoral não partiu do representado e que não teve a 

finalidade de beneficiar determinada candidatura, mas sim de atender a pedido de comerciantes, pois os cavaletes de propaganda eleitoral 

estavam dificultando o trânsito de pessoas, o acesso a lojas e a visibilidade de motoristas. 3. Não configurada a conduta vedada do art. 73, I e III, 

da Lei nº 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 20.5.2014 no RO nº 736967, rel. Min. João Otávio de Noronha.) 

 

“Conduta vedada. Tipicidade. Período de configuração. - Para a incidência dos incisos II e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário 

que as condutas tenham ocorrido durante o período de três meses antecedentes ao pleito, uma vez que tal restrição temporal só está 

expressamente prevista nos ilícitos a que se referem os incisos V e VI da citada disposição legal. [...]” 

(Ac. de 6.9.2011 no AgR-REspe nº 35546, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

"[...] Conduta vedada. Art. 73, I e III, §§ 4º e 5º, da lei n° 9.504/97. Prova insuficiente. Potencialidade do ato. Desnecessidade. Juízo de 

proporcionalidade. Pena. Recurso desprovido. 1.   É cabível recurso ordinário quando a decisão recorrida versar matéria que possa ensejar a 

perda do mandato eletivo estadual ou federal, tenha, ou não, sido reconhecida a procedência do pedido. 2.   Do conjunto probatório dos autos, 

não há como se concluir pela prática das condutas descritas nos incisos I e III do artigo 73 da Lei n° 9.504/97. 3.   Recurso ordinário 

desprovido." NE: Conduta consistente na convocação, pela diretora de escola pública, de funcionários comissionados e contratados para 
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participarem de reunião com dois deputados. O evento ocorreu em imóvel privado e não há prova da obrigatoriedade da presença dos servidores 

na reunião nem de que a mesma se deu durante o horário de expediente normal da escola. 

(Ac. de 8.10.2009 no RO nº 2.378, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“Recurso ordinário. Cabimento. Direito de prova. Cerceamento. Não ocorrência. Conduta vedada. Propaganda eleitoral. Assembleia Legislativa. 

Participação. Servidor público. Campanha eleitoral. Ausência. Prova. [...] 4. Do conjunto probatório dos autos não há como se concluir pela 

prática das condutas descritas nos incisos I e III da Lei nº 9.504/97. 5. [...].” NE: Trecho do relatório do acórdão: “[...] o representante alegou que 

„o ora representado fez uso de seu gabinete de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e de funcionários públicos 

nele lotados, durante o horário de  expediente normal, para desenvolvimento de atividades típicas de campanha eleitoral, relacionadas à 

propaganda eleitoral em benefício de sua candidatura à reeleição‟ [...].” 

(Ac. de 7.5.2009 no RO nº 1.478, rel. Min. Marcelo Ribeiro.) 

  

“[...] Para a caracterização da conduta vedada prevista no inciso III do art. 73 da Lei das Eleições, não se pode presumir a responsabilidade do 

agente público. [...]” NE: Utilização de servidor público municipal, durante o horário normal do expediente, em campanha eleitoral. 

(Ac. de 15.12.2005 no REspe n
o
 25.220, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, red. designado Min. Cesar Asfor Rocha.) 

  

“[...] Eleição estadual. Conduta vedada. Art. 73, I, II, e III, da Lei n
o
 9.504/ 97. [...] O uso de serviço de servidores públicos na campanha eleitoral 

não se confunde com a prestação de segurança à autoridade que se candidata à reeleição. [...]” 

(Ac. n
o
 4.246, de 24.5.2005, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“Medida cautelar. Agravo regimental provido por maioria. Ausência dos pressupostos ensejadores do deferimento da ação.” NE: Alegações de 

que se tratava de servidor comissionado, que não se amoldaria à vedação do art. 73, III, da Lei das Eleições. Mantida a decisão do órgão regional, 

porquanto a utilização de tais servidores, ainda que de forma esporádica, é fundamento suficiente para a cassação do registro ou do diploma dos 

candidatos. 

(Ac. n
o
 1.636, de 14.4.2005, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“[...] Abuso de poder de autoridade não configurado ante a ausência de potencialidade necessária para influir nas eleições. Agravo não 

provido.” NE: Utilização de servidor público, secretário municipal de administração efinanças, na função de representante de coligação 

partidária, em afronta ao art. 73, inc. III da Lei n
o
 9.504/97, entendendo a Corte Regional que não restou comprovado nexo de causalidade entre 

os atos praticados e o comprometimento da lisura do pleito. O TSE decidiu que “[...] o juiz eleitoral e o TRE do Ceará julgaram acertadamente ao 
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verificar que os fatos não tiveram a potencialidade necessária de afetar as eleições [...] descabida a alegação de que o julgado contrariou o 

disposto no art. 73, III, Lei n
o
 9.504/ 97. [...]” 

(Ac. n
o
 4.311, de 12.8.2004, rel. Min. Gilmar Mendes.) 

  

“Conhece-se da consulta por não versar prazo de desincompatibilização. Respondida afirmativamente.” NE: Consulta: “À vista do inciso III do 

art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, indaga-se: Podem servidores públicos municipais em férias remuneradas, trabalhar em comitês eleitorais?” 

(Res. n
o
 21.854, de 1

o
.7.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

  

“[...] Inexistência de prova inconcussa, cabal, de que os representados tenham incorrido nas vedações constantes do art. 73, I a III, da Lei 

n
o
 9.504/ 97. Recurso ordinário desprovido. Recebe-se o especial como ordinário, na linha de precedentes do TSE (RO n

o
 696/TO e Ag 

n
o
 4.029/AP), dada a possibilidade de a ação resultar na perda do mandato do recorrido. Da leitura do voto condutor dos embargos de declaração, 

verifica-se que a Corte a quodiscutira os temas atinentes aos arts. 269, II, e 302 da lei processual civil, havendo de ser rejeitada, por esta razão, a 

preliminar de nulidade do decisum regional, por alegada negativa de vigência dos arts. 275, I e II, do Código Eleitoral e 535, I e II, do CPC. 

Afasta-se também a assertiva de ocorrência de confissão ficta, nos termos do art. 302 do CPC, por ser certo que o decisório condenatório fora 

impugnado na sua integralidade, disso decorrendo seja afastada, de igual modo, a argüida violação do princípio do tantum devolutum quantum 

appellatum. Fatos alegados na peça exordial que se consideram quantum satis refutados nas contestações. Não colhe o recurso pela alegada 

incidência do Enunciado n
o
 283, da súmula do Supremo Tribunal Federal, à consideração de que este somente se aplica aos casos relativos a 

recursos de natureza extraordinária. Tendo em vista a circunstância de jamais os réus terem reconhecido a procedência do pedido, nos termos do 

art. 269, II, do CPC, não ocorre, na espécie, a aventada confissão expressa. No mérito, não merece acolhida o recurso, por não existir, in casu, 

prova inconcussa, cabal, de que os representados tenham incorrido nas vedações constantes do art. 73, I a III, da Lei n
o
 9.504/97. Recurso 

ordinário ao qual se nega provimento.” NE: Acusação de ter o governador utilizado servidores públicos e aeronaves do estado em favor do seu 

candidato à sucessão e do candidato a deputado federal. 

(Ac. n
o
 21.289, de 30.10.2003, rel. Min. Barros Monteiro.) 

  

“[...] II – Investigação judicial. Uso indevido do poder de autoridade. Potencialidade da prática da conduta vedada e conseqüente repercussão no 

pleito. Decisão em harmonia com conjunto probatório. Recurso desprovido.” NE: O objeto da investigação foi a utilização de empresa pública 

municipal e dos serviços de servidor estadual, em benefício de campanha eleitoral. “A representação foi oferecida pelo Ministério Público, tendo 

em vista o descumprimento das disposições normativas insertas no art. 73, I e III, da Lei n
o
 9.504/97, que prevê expressamente, no art. 96 e 

seguintes, o rito processual para a apuração da infração, bem como a penalidade a ser imposta, consignada no § 4
o
 do mencionado art. 73. 
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Todavia, o representante requereu, na inicial, a observância do procedimentos e das sanções previstas na LC n
o
 64/90, no que foi atendido pela 

instância ordinária, com a anuência do recorrente, que em nenhum momento processual argüiu a matéria.” 

(Ac. n
o
 16.003, de 1

o
.8.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.) 

  

“Abuso de autoridade. Representação. Legitimidade ativa de parlamentar, consoante entendimento da maioria do Tribunal, ressalvado o do 

relator. Não se caracteriza o abuso, eleitoralmente relevante, se o fato carece de potencialidade de influir no resultado do pleito. Hipótese em que, 

de qualquer sorte, não se configura, pois como tal não se há de reputar o contato feito, por servidor, com o presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral, visando a esclarecer questões pertinentes a conduta do presidente da República, enquanto tal.” 

(Res. n
o
 20.303, de 13.8.98, rel. Min. Eduardo Ribeiro.) 

  

“[...] 3. Não caracteriza abuso de poder ou infringência ao art. 73, incisos I e III, da Lei n
o
 9.504, de 1997, o uso de transporte oficial e a 

preparação de viagem do presidente da República, candidato a reeleição, por servidores públicos não licenciados, quando essa atividade e 

inerente as funções oficiais que exercem e eles não participam de outras, de natureza eleitoral.” 

(Ac. n
o
 56, de 12.8.98, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Movimentação 
 

“[...] Representação. Conduta vedada. Art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. 1. A dificuldade imposta ao exercício funcional de uma servidora 

consubstanciado em suspensão de ordem de férias, sem qualquer interesse da administração, configura a conduta vedada do art. 73, V, da Lei nº 

9.504/97, ensejando a imposição de multa. 2. A atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao tema das condutas vedadas do art. 

73 da Lei das Eleições, afigura-se mais recomendável a adoção do princípio da proporcionalidade e, apenas naqueles casos mais graves, em que 

se cogita da cassação do registro ou do diploma, é cabível o exame do requisito da potencialidade, de modo a se impor essas severas penalidades. 

[...].” 

(Ac. de 17.11.2009 no AgR-AI nº 11.207, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

  

“Ação de investigação judicial eleitoral. Qualificação jurídica dos fatos reconhecidos pelo Tribunal a quo. A só contratação de pessoal em 

período proibido não caracteriza a conduta vedada pelo 73, V, d, da Lei n
o
 9.504, de 1997; é preciso que o tribunal a quo identifique o propósito 

de obter o voto do eleitor.” NE: Trecho do voto do relator: “A contratação de pessoal, segundo se depreende da leitura da norma, constitui 

conduta vedada ao agente público, salvo se decorrer da necessidade do „funcionamento de serviços públicos essenciais, com expressa autorização 

do chefe do Poder Executivo‟. [...] Portanto, a só contratação de pessoal no período proibido não caracteriza a conduta vedada.” 
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(Ac. de 25.3.2008 no REspe n
o
 25.866, rel. Min. Ari Pargendler.) 

  

“Conduta vedada a agente público em campanha eleitoral. Art. 73, inciso V, alínea d, da Lei n
o
 9.504/97. 1. Contratação temporária, pela 

administração pública, de professores e demais profissionais da área da educação, motoristas, faxineiros e merendeiras, no período vedado pela 

Lei Eleitoral. 2. No caso da alínea d do inciso V da Lei n
o
 9.504/97, só escapa da ilicitude a contratação de pessoal necessária ao funcionamento 

inadiável de serviços públicos essenciais. 3. Em sentido amplo, todo serviço público é essencial ao interesse da coletividade. Já em sentido 

estrito, essencial é o serviço público emergencial, assim entendido aquele umbilicalmente vinculado à „sobrevivência, saúde ou segurança da 

população‟. 4. A ressalva da alínea d do inciso V do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 só pode ser coerentemente entendida a partir de uma visão estrita 

da essencialidade do serviço público. Do contrário, restaria inócua a finalidade da Lei Eleitoral ao vedar certas condutas aos agentes públicos, 

tendentes a afetar a igualdade de competição no pleito. Daqui resulta não ser a educação um serviço público essencial. Sua eventual 

descontinuidade, em dado momento, embora acarrete evidentes prejuízos à sociedade, é de ser oportunamente recomposta. Isso por inexistência 

de dano irreparável à „sobrevivência, saúde ou segurança da população‟. 5. Modo de ver as coisas que não faz tábula rasa dos deveres 

constitucionalmente impostos ao estado quanto ao desempenho da atividade educacional como um direito de todos. Não cabe, a pretexto do 

cumprimento da obrigação constitucional de prestação „do serviço‟, autorizar contratação exatamente no período crítico do processo eleitoral. A 

impossibilidade de efetuar contratação de pessoa em quadra eleitoral não obsta o poder público de ofertar, como constitucionalmente fixado, o 

serviço da educação.” 

(Ac. de 12.12.2006 no REspe n
o
 27.563, rel. Min. Carlos Ayres Britto.) 

  

“[...] Servidor público. Dispensa. Art. 73, V, da Lei n
o
 9.504/97. [...] A remoção ou transferência de servidor público, levada a cabo na 

circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a diplomação dos eleitos, configura afronta ao art. 73, V, da Lei n
o
 9.504/97. [...]” 

(Ac. de 2.5.2006 no RMS n
o
 410, rel. Min. José Delgado.) 

  

“Consulta. Recebimento. Petição. Art. 73, V, Lei n
o
 9.504/97. Disposições. Aplicação. Circunscrição do pleito. Concurso público. Realização. 

Período eleitoral. Possibilidade. Nomeação. Proibição. Ressalvas legais. 1. As disposições contidas no art. 73, V, Lei n
o
 9.504/97 somente são 

aplicáveis à circunscrição do pleito. 2. Essa norma não proíbe a realização de concurso público, mas, sim, a ocorrência de nomeações, 

contratações e outras movimentações funcionais desde os três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de 

pleno direito. 3. A restrição imposta pela Lei n
o
 9.504/97 refere-se à nomeação de servidor, ato da administração de investidura do cidadão no 

cargo público, não se levando em conta a posse, ato subseqüente à nomeação e que diz respeito à aceitação expressa pelo nomeado das 

atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. 4. A data limite para a posse de novos servidores da administração pública ocorrerá 

no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento, nos termos do art. 13, § 1
o
, Lei n

o
 8.112/90, desde que o concurso tenha sido 
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homologado até três meses antes do pleito conforme ressalva da alínea c do inciso V do art. 73 da Lei das Eleições. 5. A lei admite a nomeação 

em concursos públicos e a conseqüente posse dos aprovados, dentro do prazo vedado por lei, considerando-se a ressalva apontada. Caso isso não 

ocorra, a nomeação e conseqüente posse dos aprovados somente poderão acontecer após a posse dos eleitos. 6. Pode acontecer que a nomeação 

dos aprovados ocorra muito próxima ao início do período vedado pela Lei Eleitoral, e a posse poderá perfeitamente ocorrer durante esse período. 

7. Consoante exceções enumeradas no inciso V, art. 73, as proibições da Lei n
o
 9.504/97 não atingem as nomeações ou exonerações de cargos em 

comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; as nomeações para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais 

ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República; as nomeações ou contratações necessárias à instalação ou ao funcionamento 

inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo e as transferências ou remoções ex 

officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários”. 

(Res. n
o
 21.806, de 8.6.2004, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“[...] 1. A contratação e demissão de servidores temporários constitui, em regra, ato lícito permitido ao administrador público, mas que a Lei 

Eleitoral torna proibido, nos três meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos, a fim de evitar qualquer tentativa de manipulação de 

eleitores. 2. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui regime próprio que difere do provimento de cargos 

efetivos e de empregos públicos mediante concurso e não se confunde, ainda, com a nomeação ou exoneração de cargos em comissão ressalvadas 

no art. 73, V, da Lei n
o
 9.504/97, não estando inserida, portanto, na alínea adesse dispositivo. 3. Para configuração da conduta vedada pelo art. 73 

da Lei das Eleições, não há necessidade de se perquirir sobre a existência ou não da possibilidade de desequilíbrio do pleito, o que é exigido no 

caso de abuso de poder. 4. As condutas vedadas no art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 podem vir a caracterizar, ainda, o abuso do poder político, a ser 

apurado na forma do art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90, devendo ser levadas em conta as circunstâncias, como o número de vezes e o modo 

em que praticadas e a quantidade de eleitores atingidos, para se verificar se os fatos têm potencialidade para repercutir no resultado da eleição. 5. 

O uso da máquina administrativa, não em benefício da população, mas em prol de determinada candidatura, reveste-se de patente ilegalidade, 

caracterizando abuso do poder político, na medida em que compromete a legitimidade e normalidade da eleição. [...]” 

(Ac. n
o
 21.167, de 21.8.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inexistência. Embargos acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos.” NE: Em 

representação por conduta vedada prevista no art. 73, inc. V, da Lei n
o
 9.504/97, “[...] A circunstância de que os atos de admissão e demissão dos 

servidores temporários exigiam a prévia autorização do Sr. Secretário de Educação, para que fossem afinal efetivadas, não afasta a 

responsabilidade dos recorrentes, que eram agentes públicos, na forma do art. 73, § 1
o
, da Lei n

o
 9.504/97 e estiveram envolvidos em tais 

práticas, devendo suportar a sanção legal, mesmo que não tivessem autonomia e legitimidade exclusivas para tal fim. [...]” Os recorrentes eram 

deputado estadual e superintendente regional de educação. 
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(Ac. n
o
 21.167, de 17.6.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Agravo de instrumento. Agravo regimental. Contratação de pessoal. Art. 73, V, da Lei n
o
 9.504/97. Surto de dengue. Serviço essencial e 

inadiável. Convênio. Assinatura e aditamento. Anterioridade. Pleito. Chefe do Poder Executivo. Autorização. Alínea d. Não-ocorrência. 1. A 

autorização referida na alínea d do inciso V do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97 deve ser específica para a contratação pretendida e devidamente 

justificada. 2. O fato de se tratar de contratação de pessoal para prestar serviços essenciais e inadiáveis não afasta a necessidade de que, no 

período a que se refere o inciso V do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97, haja expressa autorização por parte do chefe do Executivo. Agravo a que se nega 

provimento.” NE: “[...] Na verdade, entendo que a referida autorização deve ser dada no período de que trata o mencionado inciso V do art. 73, 

que é de três meses antes do pleito até a posse dos eleitos. [...]” 

(Ac. n
o
 4.248, de 20.5.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Recurso especial. Admissão e dispensa de servidores temporários. Conduta vedada. Art. 73, V, da Lei n
o
9.504/97. Dificultar ou impedir o 

exercício funcional. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Atos que podem também configurar abuso do poder político a 

ser apurado por meio de investigação judicial, na forma do art. 22 da Lei Complementar n
o
 64/90. Recursos especiais não conhecidos.” 

(Ac. n
o
 21.167, de 8.4.2003, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“Declarada inconstitucional a transferência, não se confunde com a redistribuição para os efeitos do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97.” NE: 

Redistribuição de servidores lotados na Imprensa Oficial em razão da extinção de serviços por portarias publicadas antes do período eleitoral; Lei 

n
o
 9.504/97, art. 73, inc. V; “[...] A redistribuição é um instituto jurídico distinto da remoção e da transferência e não está proibido pelo art. 73 da 

Lei Eleitoral. [...]” 

(Ac. n
o
 405, de 26.11.2002, rel. Min. Peçanha Martins.) 

  

“Movimentação de servidores nos períodos pré e pós-eleitoral. Matéria que se encontra disciplinada na Lei n
o
9.504/97, art. 73, inciso V, 

alíneas a e e.” 

(Res. n
o
 20.005, de 30.10.97, rel. Min .Nilson Naves.) 

  

“Consulta. Membros dos tribunais de contas. Agentes públicos. Nomeação. Não-vedação. Lei n
o
 8.713/93. Alcance. Os membros dos tribunais de 

contas, doutrinariamente são considerados agentes públicos, seja a nível federal, estadual ou municipal, cujo provimento, regulado 

constitucionalmente, não se insere na proibição prevista no art. 81 da Lei n
o
 8.713/93, que tem como objetivo a proteção de servidor.” NE: A lei 
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citada disciplinou as eleições de 3.10.94. O teor do dispositivo mencionado é equivalente ao do art. 13 da Lei n
o
6.091/74 e art. 73, V, da Lei 

n
o
 9.504/97. 

(Res. n
o
 14.316, de 31.5.94, rel. Min .Flaquer Scartezzini.) 

  

Reajuste 
 

“[...] Consoante dispõe o art. 73, inciso VIII, da Lei n
o
 9.504/97, é lícita a revisão da remuneração considerada a perda do poder aquisitivo da 

moeda no ano das eleições.” 

(Res. n
o
 22.317, de 1

o
.8.2006, rel. Min. Marco Aurélio.) 

  

Revisão geral de remuneração 
 

“[...] Conduta vedada a agente público (Lei das eleições, art. 73, VIII). Abuso de poderes político e de autoridade. Prefeito e vice. Alegada 

violação ao art. 275 do Código Eleitoral. Inocorrência. Aspecto eleitoreiro das irregularidades apontadas. Fatos e provas. Súmula n° 279/STF [...] 

2. No caso sub examine, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, soberano na análise das provas, assentou que a concessão de aumento e 

criação de gratificações e outros benefícios aos servidores públicos municipais caracterizou a prática de conduta vedada prevista no art. 73, VIII, 

da Lei nº 9.504/97, com caráter eleitoreiro e apta a causar o desequilíbrio de oportunidades entre os candidatos a cargos eletivos [...]” 

(Ac. de 25.2.2016 no AgR-AI nº 44856, rel. Min. Luiz Fux). 

  

“Remuneração. Servidor público. Revisão. Período crítico. Vedação. Art. 73, inciso VIII, da Constituição Federal. A interpretação – literal, 

sistemática e teleológica – das normas de regência conduz à conclusão de que a vedação legal apanha o período de cento e oitenta dias que 

antecede às eleições até a posse dos eleitos.” 

(Res. n
o
 22.252, de 20.6.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.) 

  

“Consulta. Eleição 2004. Revisão geral da remuneração servidor público. Possibilidade desde que não exceda a recomposição da perda do poder 

aquisitivo (inciso VIII do art. 73 da Lei n
o
 9.504/97)”. NE: Consulta sobre a possibilidade de recomposição das perdas remuneratórias relativas 

aos últimos dois anos anteriores ao ano da eleição e sobre a possibilidade de recomposição salarial retroativa à data-base mesmo quando já 

ultrapassado o prazo limite previsto na legislação eleitoral. 

(Res. n
o
 21.812, de 8.6.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 
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“Consulta. Servidores. Vencimentos. Recomposição. Limites. Conhecimento”. NE: “[...] o art. 73, VIII, Lei n
o
9.504/97, impõe limites claros à 

vedação nele expressa: a revisão remuneratória só transpõe a seara da licitude, se exceder „a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao 

longo do ano da eleição‟, a partir da escolha dos candidatos até a posse dos eleitos”. 

(Res. n
o
 21.811, de 8.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.) 

  

“Revisão geral de remuneração de servidores públicos. Circunscrição do pleito. Art. 73, inciso VIII, da Lei n
o
9.504/97. Perda do poder 

aquisitivo. Recomposição. Projeto de lei. Encaminhamento. Aprovação. 1. O ato de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, a que 

se refere o art. 73, inciso VIII, da Lei n
o
 9.504/97, tem natureza legislativa, em face da exigência contida no texto constitucional. 2. O 

encaminhamento de projeto de lei de revisão geral de remuneração de servidores públicos que exceda à mera recomposição da perda do poder 

aquisitivo sofre expressa limitação do art. 73, inciso VIII, da Lei n
o
 9.504/97, na circunscrição do pleito, não podendo ocorrer a partir do dia 9 de 

abril de 2002 até a posse dos eleitos, conforme dispõe a Res.-TSE n
o
 20.890, de 9.10.2001. 3. A aprovação do projeto de lei que tiver sido 

encaminhado antes do período vedado pela Lei Eleitoral não se encontra obstada, desde que se restrinja à mera recomposição do poder aquisitivo 

no ano eleitoral. 4. A revisão geral de remuneração deve ser entendida como sendo o aumento concedido em razão do poder aquisitivo da moeda 

e que não tem por objetivo corrigir situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras específicas.” 

(Res. n
o
 21.296, de 12.11.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

  

“A aprovação, pela via legislativa, de proposta de reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão geral de remuneração e, 

portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no art. 73, inciso VIII, da Lei n
o
 9.504, de 1997.” 

(Res. n
o
 21.054, de 2.4.2002, rel. Min. Fernando Neves.) 

 

Nomeação ou contratação 
 

“Eleições 2012. Agravos regimentais. Recursos especiais. Agravos de instrumento. AIJE. Conduta vedada. Contratação de servidores. Aplicação 

de multa. Finalidade eleitoral. Desnecessidade. Assistência simples. Não impugnação da decisão pelo assistido. Ausência de legitimidade da 

assistente para recorrer. Ausência de recurso do assistido. Ilegitimidade recursal. Manutenção do acórdão regional. Desprovimento. 1. A Corte de 

origem entendeu configurada a conduta vedada pelo inciso V do art. 73 da Lei n° 9.504/97, haja vista a não demonstração do caráter excepcional 

abrigado pela alínea d do mencionado dispositivo. A alteração dessa conclusão implicaria, efetivamente, o reexame de fatos e provas, o que não é 

permitido em sede de recurso especial eleitoral, a teor das Súmulas nos 7/STJ e 279/STF. 2. A configuração das condutas vedadas prescritas no 

art. 73 da Lei nº 9.504/97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas. 3. Falta legitimidade à 

assistente simples para interpor recurso, quando o assistido não manifesta vontade de recorrer. 4. Agravos regimentais desprovidos. 
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(Ac. de 25.10.2014 no AgR-AI nº 51527, rel. Min. Luciana Lóssioe no mesmo sentido oAc de 26.9.2013 no Respe 45060, rel. Min. Laurita Vaz.) 

  

“Conduta vedada. Nomeação. Cargo em comissão. 1. O art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 estabelece, nos três meses que antecedem a eleição até a 

posse dos eleitos, a proibição de nomeação ou exoneração de servidor público, bem como a readaptação de suas vantagens, entre outras 

hipóteses, mas expressamente ressalva, na respectiva alínea a, a possibilidade de nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação 

ou dispensa de funções de confiança. 2. O fato de o servidor nomeado para cargo em comissão ter sido exonerado e, logo em seguida, nomeado 

para cargo em comissão com concessão de maior vantagem pecuniária não permite, por si só, afastar a ressalva do art. 73, V, a, da Lei nº 

9.504/97, porquanto tal dispositivo legal não veda eventual melhoria na condição do servidor. [...]” 

(Ac. de 6.11.2012 no AgR-REspe nº 299446, rel. Min. Arnaldo Versiani.) 

 

“[...] Período eleitoral - nomeações e contratações - exceções - alcance do preceito legal. As exceções hão de ser interpretadas de forma estrita. 

Vinga a regra da proibição de nomeações, não estando compreendida na ressalva legal a Defensoria Pública - artigo 73 da Lei nº 9.504/1997.” 

(Ac. de 20.5.2010 na Cta nº 69851, rel. Min. Hamilton Carvalhido, red. designado Min. Marco Aurélio.) 
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